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1. INTRODUCIÓN 
 

A presente Programación Didáctica (PD), segue as directrices reguladas polo  

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Este Decreto é o desenvolvemento do Real 

Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

primaria. Estas actuacións son os diferentes niveis de desenvolvemento e concreción, a 

nivel ministerial e a nivel autonómico, da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa (LOMCE). 

A PD preséntase como un proceso de reflexión individual do docente ante un proceso de 

ensino e aprendizaxe entorno a tres puntos: o que se planea (programación), o que se 

realiza (accións) e o que se avalía. Non obstante avalíanse os dous primeiros puntos deste 

esquema tripartito, tentando corrixir as posibles carencias do sistema, que tende así a  

retroalimentarse co fin último de conseguir un efectivo proceso de aprendizaxe. 

No tocante ó contexto dicir: O CEIP ESTEIRO é un centro situado na zona urbana de Ferrol 

concretamente no barrio que lle dá nome. Trátase dun barrio que se caracterizou polo seu crecemento  

ao longo dos últimos anos, construción de novas vivendas e expansión do barrio pola avenida de Esteiro. 

Está situado preto dos estaleiros que foron o soporte histórico do emprego da cidade e do campus 

Universitario de Ferrol pertencente a UDC. O centro consta de once unidades, tres de Educación Infantil 

e oito de Educación Primaria, xa que neste curso académico houbo de habilitarse unha unidade máis de 

educación primaria no quinto nivel polas circunstancias e características do grupo (dado o número de 

alumnos/as matriculados) . 

2. XUSTIFICACIÓN. 
 

A educación musical ten unha consideración seria na escola pública a partires da 

implantación da LOXSE do 3 de outubro de 1990 á que deu continuidade á LOE 2/2006 do 

3 de maio. Desde a súa aparición na Educación Primaria, a Educación musical aborda a 

materia dun xeito holístico. Un proceso de desenvolvemento afectivo, cognitivo e fisiolóxico 

que contribúe ao desenvolvemento integral do alumnado, fronte á anterior consideración 

técnica da ensinanza da música. 
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A Educación Musical intégrase na área de Educación Artística, que será de especial 

importancia, pois posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da 

autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a 

capacidade comunicativa e a socialización, etc. 

Nesta etapa educativa, a área artística sitúase nun lugar privilexiado para a 

transversalidade con outros elementos e outras áreas do currículo, permitindo ademais, 

achegarse á diversidade cultural, lingüística e individual. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 
 

A continuación preséntanse os obxectivos, de acordo cos obexectivos xerais da 

educación primaria, recollidos no Decreto 105/2014. A área de Educación Artística 

(Educación Musical) ha de contribuír a desenvolver nos nenos e nenas as seguintes 

capacidades: 

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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 

iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

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 nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 

Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, respectar as diferenzas e utilizar a educación artística 

como medio para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 



5  

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes 

á cultura e á sociedade galegas. 

 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Segundo o Decreto 105/2014, as competencias clave son aquelas que todas as persoas 

precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía 

activa, a inclusión social e o emprego. Unha competencia supón a combinación de 

habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e 

outras compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para 

lograr unha acción eficaz. 

O referido Decreto 105/2014, recolle unha serie de competencias, segundo a 

clasificación e denominación das definidas pola Unión Europea na Recomendación 

2006/962/EC: comunicación lingüística (CCL); competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT); competencia dixital (CD); aprender a aprender 

(CAA); competencias socias e cívicas (CSC); sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(CSIEE); e conciencia e expresións culturais (CCEC). Potenciarase o desenvolvemento da 

competencia lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

A área de Educación Artística (Educación Musical) contribúe á adquisición das seguintes 

competencias clave: 

 Comunicación lingüística (CCL): a música contribúe a enriquecer os intercambios 

comunicativos, e á adquisición e uso dun vocabulario musical básico. Tamén colabora 

coa integración da linguaxe musical e da linguaxe verbal. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): 

a educación musical favorece a comprensión dos elementos básicos da linguaxe 

musical: a relación entre as distintas figuras, o compás, a harmonía. O uso de recursos 

tecnolóxicos no campo da música favorece o seu aproveitamento como ferramenta para 

os procesos de autoaprendizaxe e a súa posíbel integración nas actividades de lecer. 

 Competencia dixital (CD): a través do uso da tecnoloxía como ferramenta para mostrar 

procesos relacionados coa música e coa gravación e edición dixital do son. 

 Aprender a aprender (CAA): a música potencia capacidades e destrezas fundamentais 

para a aprendizaxe guiada e autónoma como a atención, a concentración e a memoria,  

á vez que desenvolve o sentido da orde e da análise. 

 Competencias socias e cívicas (CSC): a participación en actividades musicais e de 

movemento de distinta índole relacionadas coa interpretación e creación colectiva que 

requiren dun traballo cooperativo, colabora na adquisición de habilidades para 

relacionarse cos demais. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): naquelas actividades 

relacionadas coa interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades tales 

como a perseverancia, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes 

factores clave para a adquisición desta competencia. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC): a música fomenta a capacidade de 

apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e 

musicais, a través de experiencias perceptivas, expresivas e do coñecemento de 

músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
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5. SECUENCIACIÓN E TEMPORIZACIÓN DE CONTIDOS. 
 
 PRIMEIRO CURSO. 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN MUSICAL. 1º CURSO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 b 

 B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura e 

intensidade. 

 B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons do 

contexto natural e social. 

 B1.3. Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características. 

 B1.4. Utilización de xogos e aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a discriminación auditiva. 

Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as 

súas características. 

 B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de 

voces femininas e masculinas. 

 B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais da aula e 

da música escoitada e interpretada no contexto do 

alumnado. 

 B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de materiais, 

obxectos, sons e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades 

sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e da voz. 

 CECC 

 CAA 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo 

e grave. 

 CCEC 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 

seu contexto. 

 CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva destas 

calidades. 

 CCEC 

 CD 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e 

femininas. 

 CCEC 

 j 

 a 

 B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.  B1.2. Manter unha actitude de respecto e 

de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 CSC 

 CCEC 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras, así como 

do profesorado. 

 CSC 

 CCEC 

 j  B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves. 

 B1.9. Identificación das principais profesións 

relacionados coa música e da actividade que se 

desenvolve nelas (dirección, instrumentista e público). 

 B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

 CCEC 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora 

de orquestra, instrumentista e público. 

 CCEC 

 j 

 e 

 B1.10. Comunicación oral das impresións que causa a 

música escoitada. 

 B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario 

adecuado ás sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical  CCL 
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   adaptado ao seu nivel.  CCEC 

 j 

 e 

 B1.11. Elementos da música: tempo e dinámica. 

 B1.12. Distinción e representación corporal ou gráfica 

dalgúns elementos da música escoitada. 

 B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 

Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) en 

cancións e obras musicais. 

 B1.5. Identificar e expresar a través de 

diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa 

elementos básicos da linguaxe musical: 

pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, 

piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama 

(liñas e espazos), clave de sol, branca e negra. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional 

para representar elementos do son. 

 CCEC 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 

sinxelas para realizar actividades musicais. 

 CD 

 CCEC 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 b 

 B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da voz, o 

corpo e os obxectos. 

 B2.2. Construción de instrumentos musicais sinxelos 

con obxectos de uso cotián. 

 B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando materiais como 

fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  CCEC 

 CMCCT 

 CAA 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

 CSC 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.3. Práctica de xogos de relaxación, respiración, 

dicción e coordinación. 

 B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

 B2.2. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

 CCEC 

 CSC 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

 CAA 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

 CCEC 

 CCL 

 CMCCT 

 j 

 b 

 B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas. 

 B2.6. Lectura e interpretación de partituras breves e 

sinxelas con grafías non convencionais, e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais con 

notación tradicional. 

 B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías non 

convencionais como medio de representación da 

música: pentagrama, clave de sol, colocación das 

 B2.3. Reproducir, crear e representar 

esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o 

corpo, os instrumentos e patróns de 

movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas. 

 CCEC 

 CMCCT 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

 CAA 

 CCEC 

 CMCCT 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos 

con brancas, negras e silencio de negra. 

 CCEC 

 CAA 
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 notas no pentagrama, figuras brancas, negras e 

silencio de negra. 

 B2.8. Utilización da percusión corporal e dos 

instrumentos de pequena percusión como recursos 

para o acompañamento de textos, cancións e danzas. 

 B2.9. Selección e combinación de ostinatos rítmicos e 

efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais. 

 B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes. 

  
 CMCCT 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos 

sinxelos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa 

grafía. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

 CCEC 

 CAA 

 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 b 

 a 

 B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no 

espazo. 

 B3.1. Realizar pequenas coreografías. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música. 

 CCEC 

 CSC 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros 

e coas compañeiras, amosando interese e respectando 

as normas e as intervencións das demais persoas. 

 CCEC 

 CSC 

 j  B3.2. Práctica de xogos motores acompañados 

de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

 B3.3. Improvisación de movementos en resposta 

a diferentes estímulos sonoros. 

 B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros. 

 CCEC 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e 
inferiores nos desprazamentos coa música. 

 CCEC 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións. 

 CCEC 



9  

 

TEMPORIZACIÓN PRIMEIRO CURSO 

TRIMESTRE UNIDADES SESIÓNS 

 

1º 

TRIMESTRE 

1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 5 

2. “O outono xa chegou: O Samaín”. os instrumentos; o son; grafías musicais; cantamos e xogamos co ritmo. 5 

3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, cantamos e bailamos. 5 

2º 

TRIMESTRE 

4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 3 

5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; profesións musicais; calidades do son; cantamos. 3 

6. “A primavera musical”: notas e grafías musicais; discriminación auditiva; rítmica corporal e movemento. 4 

3º 

TRIMESTRE 

7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. 6 

8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 5 

 

 

UNIDADE 1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3.  B1.1. EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 

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

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

 B1.10.  B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 B1.11. 

 B1.12. 
 B1.13. 

 B1.5. EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), 
clave de sol, branca e negra. 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 
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 B2.5. 
 B2.6. 

 B2.7. 
 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.3. EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía.  

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2. 

 B3.3. 

 B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións.  

 

 
UNIDADE 2. “O outono xa chegou: O Samaín”. os instrumentos; o son; grafías musicais; cantamos e xogamos co ritmo. 

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.6.  B1.1. EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 

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

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

 B1.8. 
 B1.9. 

 B1.3. EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

 B1.10.  B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

 B2.6.  B2.3. EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
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 B2.8.  EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 
 B2.9. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra.  B2.10. 

 EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía.  

 

UNIDADE 3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, cantamos e bailamos. 

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

 B2.3. 

 B2.4. 

 B2.2. EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.3. EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 

 
UNIDADE 4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1.  B1.1. EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz.  
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 B1.2.  EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 
 B1.3. 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.  B1.4. 
 B1.5. 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 
 B1.6. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

 

 
UNIDADE 5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; música e profesións; calidades do son; cantamos e bailamos. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 

 B2.2. 

 B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

 B2.3. 
 B2.4. 

 B2.2. EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.3. EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 

 
UNIDADE 6. “A primavera musical”: notas e grafías musicais; discriminación auditiva; rítmica corporal e movemento. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.11. 
 B1.12. 
 B1.13. 

 B1.5. EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), 
clave de sol, branca e negra. 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.5.  B2.3. EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
 B2.6.  

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos.  B2.7.  

  EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

 

 
UNIDADE 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. 

Sesións: 4 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

 B2.3. 
 B2.4. 

 B2.2. EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

 B2.8. 

 B2.9. 

 B2.3. EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 
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UNIDADE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 

Sesións: 4 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2. 
 B3.3. 

 B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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 SEGUNDO CURSO. 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN MUSICAL. CURSO SEGUNDO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 b 

 B1.1. As calidades do son: timbre, duración, altura e 

intensidade. 

 B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons do 

contexto natural e social. 

 B1.3. Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características. 

 B1.4. Utilización de xogos e aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a discriminación auditiva. 

Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as 

súas características. 

 B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de 

voces femininas, masculinas e infantís. 

 B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais da aula 

e da música escoitada e interpretada no contexto do 

alumnado. 

 B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de materiais, 

obxectos, sons e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras 

do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 

grave. 

 CCEC 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu 

contexto. 

 CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos 

para a discriminación auditiva das calidades 

traballadas. 

 CCEC 

 CD 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e 

infantís. 

 CCEC 

 j 

 b 

 B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.  B1.2. Manter unha actitude de respecto 

e de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo 

estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 CSC 

 j 

 d 

 o 

 B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves, de culturas e de 

estilos diferentes. 

 B1.9. Audición activa dalgunha peza do repertorio 

tradicional galego. 

 B1.10. Identificación das principais profesións 

relacionados coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, dirección, instrumentista 

e público). 

 B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 

director/ora de orquestra, instrumentista e público, 

así como as súas funcións, respectando e valorando 

os seus respectivos traballos. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 e 

 B1.11. Comunicación oral das impresións que causa 

a música escoitada. 

 B1.12. Normas básicas de comportamento en 

concertos e outras representacións musicais. 

 B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas 

os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel. 

 CCL 

 CCEC 
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   EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

 CSC 

 j  B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, andante 
e allegro), dinámica e carácter. 

 B1.14. Distinción e representación corporal ou gráfica 

dalgúns elementos da música escoitada. 

 B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

 B1.16. Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais. 

 B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

 B1.5. Identificar e expresar a través de 

diferentes linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra musical (timbre, 

velocidade, intensidade ou carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos 

básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, 

rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, 

pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, 

negra e parella de corcheas. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para 

representar elementos do son. 

 CCEC 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas 
para realizar actividades musicais. 

 CD 

 CCEC 

 j  B1.18. As familias de instrumentos: vento, corda e 

percusión. 

 B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

 CCEC 

 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j  B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da voz, 

o corpo e os obxectos. 

 B2.2. Construción de instrumentos musicais sinxelos 

con obxectos de uso cotián. 

 B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos 

materiais como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  CMCCT 

 CCEC 

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais 

de reciclaxe. 

 CSC 

 CAA 

 j  B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 

metalófono. 

 B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce 

e algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento melódico 

ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e 

dos instrumentos da aula. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 k 

 B2.4. Práctica de xogos de relaxación, respiración, 

dicción e coordinación. 

 B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

 B2.6. Interpretación e memorización de ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

 B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

 CCEC 

 CSC 

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

 CAA 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións 

ao unísono. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j  B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.  B2.4. Reproducir, crear e representar EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con  CCEC 
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 b  B2.8. Lectura e interpretación de partituras sinxelas 

con grafías non convencionais e de esquemas 

rítmicos e melódicos elementais con notación 

tradicional 

 B2.9. Notación musical e grafías non convencionais 

como medio de representación da música. 

Colocación dalgunha nota no pentagrama. 

 B2.10. Utilización da percusión corporal e os 

instrumentos como recursos para o acompañamento 

de textos, cancións e danzas. 

 B2.11. Selección e combinación de ostinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas instrumentais. 

 B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes. 

 B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos mediante o procedemento de pregunta- 

resposta. 

esquemas rítmicos e melódicos coa voz, 

o corpo, os instrumentos e patróns de 

movemento. 

fórmulas rítmicas básicas.  CMCCT 

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

 CCEC 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico- 

melódicos con brancas, negras e silencio de negra, 

engadindo a clave de sol. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e 

efectos sonoros para o acompañamento de 

recitacións, cancións e pezas instrumentais, con 

identificación da súa grafía. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

 CCEC 

 CAA 

 

 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 b 

 d 

 B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: 

mobilización funcional, movementos fundamentais 

de locomoción e deseños no espazo. 

 B3.1. Realizar pequenas coreografías. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música. 

 CCEC 

 CSC 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros 

e coas compañeiras, amosando interese e respectando 

as normas e as intervencións das demais persoas. 

 CSC 

 j 

 o 

 B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de 
secuencias sonoras, cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas sinxelas. 

 B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional galega. 

 B3.4. Improvisación de movementos en resposta a 

diferentes estímulos sonoros. 

 B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros.  CCEC 

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores 

nos desprazamentos coa música. 

 CCEC 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións. 

 CCEC 
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TEMPORIZACIÓN SEGUNDO CURSO 

TRIMESTRE UNIDADES SESIÓNS 

 

1º 

TRIMESTRE 

1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 4 

2. “O outono xa chegou: O Samaín”. os instrumentos; o son; grafías musicais; cantamos e xogamos co ritmo. 4 

3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, cantamos e bailamos. 4 

2º 

TRIMESTRE 

4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 3 

5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; música e profesións; calidades do son; cantamos. 4 

6. “A primavera musical”: notas e grafías musicais; discriminación auditiva; rítmica corporal e movemento. 4 

3º 

TRIMESTRE 

7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. 5 

8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 5 

 

 
UNIDADE 1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe.  

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3.  B1.1. EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz.  

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

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

 B1.13.  B1.5. EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos),  

 B1.14.  clave de sol, branca, negra e parella de corcheas. 
 B1.15.  

 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son.  B1.16.  

 B1.17.  EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

BLOQUE 2. A INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

 B2.7.  B2.4. EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 



19  

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.10. 
 B2.11. 
 B2.12. 

 B2.13. 

 EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

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

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2. 
 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

 

UNIDADE 2. “O outono xa chegou: O Samaín”. os instrumentos; o son; grafías musicais; cantamos e xogamos co ritmo. 

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.8.  B1.3. EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 
 B1.9.  

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e valorando os seus respectivos traballos. 
 B1.10.  

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  
 B1.12.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

  EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais.  

 B1.18.  B1.6. EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 

BLOQUE 2. A INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

 B2.2.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.  

 B2.3.  B2.2. EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

 B2.7.  B2.4. EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
 B2.8.  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 
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 B2.9.  

 B2.10.  EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol. 
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 B2.11.  EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 
 B2.12. 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 
 B2.13. 

 

UNIDADE 3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, cantamos e bailamos. 

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 B1.11. 
 B1.12. 

 B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais.  

BLOQUE 2. A INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.6. 

 B2.3. EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 B2.10. 
 B2.11. 

 B2.4. EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2. 
 B3.3. 

 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

 

UNIDADE 4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz.  
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Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 
 B1.2. 
 B1.3. 

 B1.4. 
 B1.5. 
 B1.6. 

 B1.1. EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz.  

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

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

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 B1.11. 
 B1.12. 

 B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais. 

 B1.13. 
 B1.14. 

 B1.15. 
 B1.16. 
 B1.17. 

 B1.5. EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), 
clave de sol, branca, negra e parella de corcheas. 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

 

 
UNIDADE 5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; música e profesións; calidades do son; cantamos.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 B1.11. 
 B1.12. 

 B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais.  

BLOQUE 2. A INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.3. EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 



23  

 B2.6.  EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 B2.10.  B2.4. EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

 B2.11.  

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

  EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2.  B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
 B3.3.  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música.  B3.4.  

  EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

 
UNIDADE 6. “A primavera musical”: notas e grafías musicais; discriminación auditiva; rítmica corporal e movemento.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.13.  B1.5. EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), 

 B1.14.  clave de sol, branca, negra e parella de corcheas. 
 B1.15.  

 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 
 B1.16.  

 B1.17.  EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

BLOQUE 2. A INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.7.  B2.4. EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
 B2.8.  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos.  B2.9.  

 B2.10.  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol. 
 B2.11.  

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía.  B2.12.  

 B2.13.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 
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UNIDADE 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. 

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 1. A ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.  B1.2. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 B1.11. 
 B1.12. 

 B1.4. EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais.  

BLOQUE 2. A INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.4. 
 B2.5. 
 B2.6. 

 B2.3. EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 B2.10. 

 B2.11. 

 B2.4. EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2. 
 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

 
UNIDADE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
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Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 B3.2.  B3.2. EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
 B3.3.  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música.  B3.4.  

  EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 



26  

 TERCEIRO CURSO. 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN MUSICAL. CURSO TERCEIRO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 d 

 o 

 B1.1. Audición activa dunha selección de pezas 

instrumentais e vocais de diferentes estilos e 

culturas, adaptadas á idade do alumnado. 

 B1.2. Asistencia a algunha representación musical. 

 B1.3. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e 

das zonas de procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 B1.4. Audición de obras musicais de distintas 

características e procedencias. 

 B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas 

normas de comportamento durante a audición de 

música e na asistencia a representacións. 

 B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras variadas da 

nosa e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e 

os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

 CSC 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias 

de Galicia. 

 CAA 

 CCEC 

 j  B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

 B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos musicais e 

calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j  B1.8. Elementos musicais. Tempo e matices: forte, 

piano e mezzoforte. 

 B1.9. Identificación dos rexistros de voces graves e 

agudas, así coma das posibles agrupacións vocais e 

instrumentais (solista, dúo, trío e coro). 

 B1.10. Compases binarios e ternarios. 

 B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

 CCEC 

 CAA 

 j  B1.11. Recoñecemento e identificación das partes 

dunha peza musical. Formas musicais binarias e 

ternarias. 

 B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 
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BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j 

 b 

 B2.1. Lectura e interpretación de pezas instrumentais 

e cancións sinxelas de maneira colectiva, con ou sen 

acompañamento, con distintos tipos de grafías. 

 B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

 B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas. 

 B2.4. Rexistro da música creada na aula mediante 

gravacións para a súa escoita posterior e a súa 

valoración. 
 B2.5. Dobre barra e DC. 

 B2.6. Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, 

redonda e corchea, e os seus silencios. 

 B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

 B2.1. Interpretar un repertorio básico de 

cancións e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical. 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical 

traballada para a interpretación de obras. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento. 

 CCEC 

 CSC 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases musicais dadas. 

 B2.9. Creación guiada de pezas musicais sinxelas a 

partir de elementos dados. 

 B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas musicais 

dentro de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de crear un 

produto musical propio individual ou 

grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados. 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

 CSC 

 j 

 d 

 B2.10. Recreación musical e sonorización dun texto 

oral ou escrito. 

 B2.11. Sonorización de imaxes ou representacións 

dramáticas usando materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 B2.12. Construción dun instrumento. 

 B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diversos 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 

sinxelas e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

 CAA 

 CD 

 CCEC 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

 CCEC 

 CAA 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.C. 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento 

rítmico e de expresión corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas coreografías para 

obras musicais breves e de estrutura sinxela. 

 B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social.  

 CCEC 

 CAA 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 
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   e rondó.  

 j 

 d 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos motores e secuencias 

de movementos fixados ou inventados, procurando 

unha progresiva coordinación individual e colectiva. 

 B3.4. Iniciación á interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico de 

danzas propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

 CCEC 

 CSC 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando 

danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 CCEC 

 CSC 

 

 

TEMPORIZACIÓN TERCEIRO CURSO 

TRIMESTRE UNIDADES SESIÓNS 

 

1º 

TRIMESTRE 

1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 4 

2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 4 

3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical. 5 

2º 

TRIMESTRE 

4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 3 

5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; construímos instrumentos; cantamos; frauta doce. 4 

6. “A primavera musical”: notas e grafías; audicións; rítmica corporal e movemento; ditado rítmico e melódico. 3 

3º 

TRIMESTRE 

7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD. 6 

8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 6 

 

 
UNIDADE 1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe.  

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1.  B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 B1.2.  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  B1.4.  

 B1.5.  EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 
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 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 

 
UNIDADE 2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.8. 
 B1.9. 

 B1.10. 

 B1.3. EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.  

  BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 
 B2.2.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
 B2.3.  

 B2.4.  EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 

  EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

 B2.8.  B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 
 B2.9.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 

 
UNIDADE 3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical. 

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3.  B1.1. EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 
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 B1.6.  B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto.  
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.   

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 
 B2.3. 
 B2.4. 

 B2.5. 
 B2.6. 
 B2.7. 

 B2.1. EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen acompañamento.  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

 B2.8. 

 B2.9. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 

 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 
UNIDADE 4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1.  B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 B1.2.  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.   B1.3.  

 B1.4.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  
 B1.5.  

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6.  B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.7.   

 B1.8.  B1.3. EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 
 B1.9.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 
 B1.10.  

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

  BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.8.  B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 
 B2.9.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 

 
UNIDADE 5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; construímos instrumentos; cantamos; frauta doce. 

Sesións: 5 Temporización: 2º trimestre 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 
 B2.3. 

 B2.4. 
 B2.5. 
 B2.6. 

 B2.7. 

 B2.1. EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 B2.10. 
 B2.11. 

 B2.12. 

 B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

 

 
UNIDADE 6. “A primavera musical”: notas e grafías; audicións; rítmica corporal e movemento; ditado rítmico e melódico.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 



33  

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 
 B1.2. 
 B1.3. 

 B1.4. 
 B1.5. 

 B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6. 

 B1.7. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 B1.8. 
 B1.9. 

 B1.10. 

 B1.3. EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.  

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 
UNIDADE 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD. 

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3.  B1.1. EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6. 
 B1.7. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 
 B2.2.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
 B2.3.  

 B2.4.  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 
 B2.5.  

 

 B2.6.  EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

 B2.7.   

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.  
 B3.2.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3.  B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
 B3.4.  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 
UNIDADE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 2.1.  2.1. EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

 B2.8.  B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 
 B2.9.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 B2.10.  B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 
 B2.11.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
 B2.12.  

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 
 B3.2.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3.  B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
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 B3.4.  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
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 CUARTO CURSO 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN MUSICAL. CURSO CUARTO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 d 

 o 

 B1.1. Audición activa dunha selección de pezas 

instrumentais e vocais de distintos estilos e culturas 

adaptadas á idade do alumnado. 

 B1.2. Asistencia a representacións musicais e 

comentario posterior. 

 B1.3. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e 

das zonas de procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 B1.4. Audición e análise de obras musicais de 

distintas características e procedencias. 

 B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas 

normas de comportamento durante a audición de 

música e na asistencia a representacións. 

 B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras variadas da 

nosa cultura e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e 

os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

 CSC 

EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións 

artísticas propias de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 j  B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

 B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos musicais e 

calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 CCL 

 CCEC 

 j  B1.8. Elementos musicais: indicacións de tempo e 

matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores). 

 B1.9. Identificación dos rexistros de voces graves e 

agudas, así como as posibles agrupacións vocais e 

instrumentais (dúo, trío, cuarteto, orquestra e 

banda). 

 B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

 B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

 CAA 

 CCEC 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 

 B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional (vento, 

vento-madeira, vento-metal, corda percutida, 

friccionada e punteada, e percusión determinada e 

indeterminada). 

 B1.12. Instrumentos da orquestra: achegamento á 

súa colocación. 

 B1.13. Instrumentos da cultura galega e doutras 

culturas. 

 B1.4. Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos, amosando 

interese por coñecer instrumentos 

doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos. 

 CAA 

 CCEC 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión. 

 CAA 

 CCEC 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 
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 j 

 i 

 B1.14. Recoñecemento e identificación das partes 

dunha peza musical. Formas musicais binarias, 

ternarias e rondó. 

 B1.15. Uso de aplicacións informáticas educativas 

sinxelas para a análise e a produción musical. 

 B1.5. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical, así como 

rexistros e aplicacións informáticas para 

a análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

 CAA 

 CCEC 

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 
sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

 CAA 

 CCEC 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada. 

 CAA 

 CCEC 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e produción 

musical. 

 CCEC 

 CD 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 b 

 B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta 

doce: dixitación da escala de do sen alteracións. 

 B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas. 

 B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita e 

posterior análise e comentario. 

 B2.4. Coordinación e sincronización individual e 

colectiva na interpretación: simultaneidade, 

sucesión e alternancia. 

 B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 

branca, redonda e corchea e os seus silencios en 

compases binarios e ternarios. 

 B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

 B2.1. Interpretar un repertorio básico de 

cancións e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o traballo feito, 

avaliar o resultado e propor accións de 

mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para 

a interpretación de obras. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o 

resultado, amosando interese por mellorar. 

 CAA 

 CSC 

 j 

 b 

 B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases musicais dadas. 

 B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

 B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas musicais 

dentro de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de crear un 

produto musical propio, individual ou 

grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 CAA 

 CCEC 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

 CSC 

 j 

 d 

 B2.9. Recreación musical e sonorización dun texto 

oral ou escrito. 

 B2.10. Sonorización de imaxes, vídeos ou 

 B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos informáticos 

para crear pezas musicais sinxelas para a 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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 representacións dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 B2.11. Invención e construción dun instrumento. 

electrónicos. sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas. 

 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento 

rítmico e de expresión corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas coreografías para 

obras musicais breves e de estrutura sinxela. 

 B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de interacción social.  

 CCEC 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 b 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos motores e secuencias 

de movementos fixados ou inventados, procurando 

unha progresiva coordinación individual e 

colectiva. 

 B3.4. Interpretación de danzas tradicionais galegas 

e doutras culturas. 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico de 

danzas propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

 CCEC 

 CAA 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares 

e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

 CCEC 

 CSC 

 

TEMPORIZACIÓN CUARTO CURSO 

TRIMESTRE UNIDADES SESIÓNS 

 

1º 

TRIMESTRE 

1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 5 

2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 5 

3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical. 5 

2º 

TRIMESTRE 

4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 3 

5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; construímos instrumentos; cantamos; frauta doce. 4 

6. “A primavera musical”: notas e grafías; audicións; rítmica corporal e movemento; ditado rítmico e melódico. 3 

3º 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD. 6 



39  

TRIMESTRE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 5 

 

 
UNIDADE 1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1.  B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 B1.2.  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.   B1.4.  

 B1.5.  EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.7.  B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e manexados. 
 B2.8.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social.  
 B3.2.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 

 
UNIDADE 2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.8.  B1.3. EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  
 B1.9.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.   B1.10.  

  EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 
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 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 
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 B2.2.  EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
 B2.3. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.   B2.4. 

 EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

 

UNIDADE 3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical.  

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B.1.3.  B.1.1. EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6. 

 B1.7. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

 B1.14. 

 B1.15. 

 B1.5. EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar tarefas de análise e produción musical. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 

 B2.2. 
 B2.3. 
 B2.4. 

 B2.5. 
 B2.6. 

 B2.1. EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

 B2.7. 
 B2.8. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e manexados. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.  
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  EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 
UNIDADE 4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 

 B1.2. 
 B1.3. 
 B1.4. 

 B1.5. 

 B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6. 
 B1.7. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 B1.8. 
 B1.9. 
 B1.10. 

 B1.3. EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.8. 

 B2.9. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 

 
UNIDADE 5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; construímos instrumentos; cantamos; frauta doce. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 
 B2.2.  
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EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
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BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.3. 

 B2.4. 
 B2.5. 
 B2.6. 

 B2.7. 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen acompañamento.  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 B2.10. 

 B2.11. 
 B2.12. 

 B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

 

 
UNIDADE 6. “A primavera musical”: notas e grafías; audicións; rítmica corporal e movemento; ditado rítmico e melódico.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 

 B1.2. 
 B1.3. 
 B1.4. 

 B1.5. 

 B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6. 
 B1.7. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 B1.8. 
 B1.9. 
 B1.10. 

 B1.3. EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

 B1.11.  B1.4. EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 

 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.3.  B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

 B3.4.  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 
UNIDADE 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD.  

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3.  B1.1. EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 B1.6. 
 B1.7. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.3. 
 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.6. 

 B2.1. EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 

 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 

UNIDADE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 

Sesións: 4 Temporización: 3º trimestre 
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BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

 B2.7.  B2.2. EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e manexados.  
 B2.8.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 B2.9.  B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 
 B2.10.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
 B2.11.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 
 B3.2.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3.  B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

 B3.4.  

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.  

  
EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
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 QUINTO CURSO 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN MUSICAL. CURSO QUINTO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 a 

 B1.1. Audición activa dunha selección de pezas 

instrumentais e vocais de diferentes estilos e culturas 

adaptadas á idade do alumnado. 

 B1.2. Asistencia a representacións musicais. 

 B1.1. Escoitar obras de características 

ou estilos e compositores e 

compositoras diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións existentes, 

e facer unha valoración posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e 

os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

 CCL 

 CCEC 

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e 

das compañeiras. 

 CSC 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

 CSC 

 j 

 h 

 B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre. 

 B1.4. Acento e pulso. 

 B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos musicais e 

calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 CCEC 

 CCL 

 j  B1.5. Elementos musicais: indicacións de tempo e 

matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores). 

 B1.6. Identificación dos rexistros de voces graves e 

agudas, así como as posibles agrupacións vocais e 

corais. 

 B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

 B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas ou fragmentos, e 

describir os elementos da linguaxe 

musical convencional que as compoñen. 

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

agrupacións vocais e corais. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

 CCEC 

 CMCCT 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

 CCEC 

 j 

 i 

 B1.8. Elaboración dun proxecto de difusión da cultura 

musical. 

 B1.4. Procurar e seleccionar información 

co fin de planificar e organizar visitas 

culturais e a asistencia a 

espectáculos, festas, accións na rúa, 

festivais e concertos, así como 

intercambiar esa información co fin de 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de 

xeito autónomo e con sentido crítico. 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e 

as contribucións das demais persoas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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  contribuír á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o tempo de 

lecer. 

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, 

limpa e ordenada, en varios soportes. 

 CIEE 

 CCL 

 CD 

 j 

 d 

 B1.9. Instrumentos: clasificación técnica segundo a 

produción do son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

 B1.10. Agrupacións instrumentais (orquestra, banda, 

tuna etc.). 

 B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

 B1.5. Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos, e identificar as 

principais características  de 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 
instrumentos. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa 

forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 j  B1.12. Recoñecemento e identificación das partes 

dunha peza musical. Formas musicais binarias, 

ternarias e rondó. 

 B1.13. Melodías con cambios de compás. 

 B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

 CCEC 

 CAA 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CAA 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 d 

 B1.14. Interese polo repertorio tradicional de Galicia 

e das zonas de procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 B1.15. Investigación de campo sobre a música do 

seu concello en relación coa maneira de vivir dos 

seus devanceiros e das súas devanceirtas. 

 B1.7. Buscar, seleccionar e organizar 

informacións sobre manifestacións 

artísticas do patrimonio cultural propio e 

doutras culturas, de acontecementos, 

creadores e profesionais en relación 

coas artes plásticas e a música. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

 CCEC 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito 

ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

 CCL 

 CD 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 b 

 B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen alteracións. 

 B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff e/ou 

percusión determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e melodías 

relacionadas coa cultura galega e con outras 

 B2.1 Interpretar un repertorio básico de 

acompañamentos, cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada 

para a interpretación de obras. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento 

 CCEC 

 CAA 
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 culturas. 

 B2.3. Gravación e rexistro da interpretación. 

 B2.4. Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, 

redonda e corchea, e os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios. 

 B2.5. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

 EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.6. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

 B2.7. Proxecto: concerto ou musical. 

 B2.2. Participar en producións musicais 

sinxelas de xeito desinhibido e 

pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías 

convencionais e non convencionais os sons dunha 

obra musical sinxela, creada, individualmente ou en 

grupos no contexto da aula. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos ou 

manexados. 

 CCEC 

 CAA 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

 CSC 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de 

cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 i 
 B2.8. Recreación musical e sonorización dun texto 

oral ou escrito. 

 B2.9. Sonorización de imaxes ou representacións 

dramáticas usando diversos materiais, instrumentos 

e dispositivos electrónicos. 

 B2.10. Invención e construción dun instrumento. 

 B2.11. Exploración da morfoloxía de diferentes 

instrumentos musicais amosando interese polo seu 

coidado. 

 B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

 CCEC 

 CAA 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 b 

 B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

 B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais persoas, para 

realizar representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social. 

 CCEC 

 CSC 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 b 

 B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico de 

danzas propias da cultura galega e 

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

cando interpreta danzas. 

 CCEC 

 CMCCT 
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 o inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

 B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

doutras culturas. EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 CCEC 

 CSC 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras culturas. 

 CCEC 

 CSC 

 j 

 b 

 B3.5. Proxecto: certame de danza.  B3.3. Improvisar en grupo danzas e 

movementos rítmicos sobre temas 

fixados con anterioridade ou con sons 

extraídos do contexto, expresando 

sentimentos e sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas ao longo 

do proceso de creación, as dificultades 

atopadas e as solucións adoptadas. 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura 

musical dada. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con 

respecto cara ás demais persoas. 

 CSC 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións 

recollidas ao longo do proceso de creación. 

 CCL 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e 

fai unha avaliación crítica do resultado. 

 CAA 

 
 

TEMPORIZACIÓN QUINTO CURSO 

TRIMESTRE UNIDADES SESIÓNS 

 

1º 

TRIMESTRE 

1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 4 

2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 4 

3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical. 5 

2º 

TRIMESTRE 

4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 3 

5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; construímos instrumentos; cantamos; frauta doce. 4 

6. “A primavera musical”: notas e grafías; audicións; rítmica corporal e movemento; ditado rítmico e melódico. 4 

3º 

TRIMESTRE 

7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD. 5 

8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 5 

 

 
UNIDADE 1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe.  

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 

 B1.2. 

 B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.6. 

 B2.7. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 

 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.5.  B3.3. EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación. 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

 

 
UNIDADE 2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.5.  B1.3. EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 
 B1.6.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.   B1.7.  

  EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados. 

 B1.8.  B1.4. EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 
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  EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 B1.9. 

 B1.10. 
 B1.11. 

 B1.5. EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

 B1.12. 
 B1.13. 

 B1.6. EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

 B1.14. 

 B1.15. 

 B1.7. EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.3. 
 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.1 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 

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

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

 B2.6. 
 B2.7. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

 

UNIDADE 3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical.  

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.12. 
 B1.13. 

 B1.6. EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

 B1.14. 

 B1.15. 

 B1.7. EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
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Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.3. 
 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.1 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 

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

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

 B2.6. 
 B2.7. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 B3.5.  B3.3. EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación. 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

 

 
UNIDADE 4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 

 B1.2. 

 B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

 B1.3. 
 B1.4. 

 B1.2. EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 
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 B1.5. 
 B1.6. 

 B1.7. 

 B1.3. EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados. 

 B1.8.  B1.4. EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 B1.9. 
 B1.10. 

 B1.11. 

 B1.5. EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

 B1.12. 
 B1.13. 

 B1.6. EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.  

 B1.14. 
 B1.15. 

 B1.7. EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 
 B2.3. 

 B2.1 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 

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

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

 

 
UNIDADE 5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; construímos instrumentos; cantamos; frauta doce. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.9.  B1.5. EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 
 B1.10.  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos).  B1.11.  

  EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas.  

 B1.12.  B1.6. EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 
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 B1.13.  EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

 B1.14. 

 B1.15. 

 B1.7. EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1. 
 B2.2. 

 B2.3. 
 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.1 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 

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

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

 B2.6. 
 B2.7. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula.  

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

 B2.8. 

 B2.9. 
 B2.10. 
 B2.11. 

 B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

 

 
UNIDADE 6. “A primavera musical”: notas e grafías; audicións; rítmica corporal e movemento; ditado rítmico e melódico. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1.  B1.1. EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 B1.2.  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

  EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 
 B2.2.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos.  B2.3.  
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 B2.4.  EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 
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 B2.5.  EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 

 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 B3.5.  B3.3. EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación. 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

 

 
UNIDADE 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD.  

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.14. 
 B1.15. 

 B1.7. EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 
 B2.2.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos.  B2.3.  

 B2.4.  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 
 B2.5.  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

 B2.6.  B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

 B2.7.  

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, c oñecidos ou manexados. 

  EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

 B2.8.  B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos.  
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 B2.9. 
 B2.10. 

 B2.11. 

 
EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 
 B3.2.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3.  B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

 B3.4.  

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

  
EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 

UNIDADE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 

Sesións: 4 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.6. 

 B2.7. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.10. 
 B2.11. 

 B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 

 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 B3.5.  B3.3. EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 
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EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación. 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 
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 SEXTO CURSO 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN MUSICAL. CURSO SEXTO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 
 j 

 b 

 e 

 B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades do 

son. 

 B1.2. Identificación e apreciación das calidades 

dos sons do contexto. 

 B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como marco de 

referencia para creacións propias. 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades 

dos sons do contexto natural e social, utilizando un 

vocabulario preciso. 

 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 
 
 
 b 

 e 

 o 

 B1.3. Identificación e apreciación de formas 
musicais sinxelas. 

 B1.4. Identificación a través da escoita de tipos de 

voces (soprano, contralto, tenor e baixo), 

instrumentos, variacións e contrastes de 

velocidade. 

 B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 

galega. 

 B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras musicais, con capacidade 

para emitir unha valoración destas. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como marco de 

referencia para as creacións propias. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 
 

 h 

 a 

 d 

 B1.6. Audición activa e comentada de música 

variada da nosa cultura e doutras culturas. 

 B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respectuosa 

durante a audición de música e/ou na asistencia a 

representacións musicais. 

 B1.8. Indagación sobre as normas que regulan a 

propiedade intelectual. Valoración e presentación 

dos resultados. 

 B1.3. Coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras culturas, 

para valorar o patrimonio musical, 

valorando a importancia do seu 

mantemento e da súa difusión, e do 

respecto co que deben afrontar as 

audicións e as representacións. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

 CSC 

 CCEC 

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido 

das normas que regulan a propiedade intelectual 

canto á reprodución e a copia de obras musicais. 

 CSC 

 CCEC 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 e 

 k 

 B2.1. Exploración das posibilidades sonoras e 

expresivas da voz. 

 B2.1. Entender a voz como instrumento 

e recurso expresivo, partindo da canción 

e das súas posibilidades para interpretar, 

crear e improvisar. 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a 

través de audicións diversas, e recréaas. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 j 

 b 

 d/a 

 B2.2. Interpretación de pezas con instrumentos de 

aula e/ou frauta doce. 

 B2.3. Interpretación, memorización e improvisación 

 B2.2. Interpretar composicións sinxelas 

que conteñan procedementos musicais 

de repetición, variación e contraste, en 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, e 

agrupacións vocais e instrumentais. 

 CCEC 

 CAA 
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 guiada de cancións a unha ou varias voces, 

desenvolvendo progresivamente a dicción, a 

afinación e a técnica vocal. Canon. 

 B2.4. Recoñecemento de tipos de instrumentos 

acústicos e electrónicos, agrupacións instrumentais e 

vocais, e rexistros da voz. 

 B2.5. Utilización das grafías convencionais na 

lectura, na escritura e na interpretación de cancións e 

de pezas instrumentais sinxelas. 

 B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións para 

unha valoración e unha análise posteriores. 

 B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final. 

 B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas do 

grupo. 

solitario ou en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, asumindo a  responsabilidade 

na interpretación en grupo e respectando 

tanto as achegas das demais persoas 

como a persoa que asuma a dirección. 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras. 

 CCEC 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

 CCEC 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento 

 CAA 

 CCEC 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural. 

 CAA 

 CCEC 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

 CSC 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

 CAA 

 i 

 j 

 B2.9. Creación de mensaxes musicais con contido 

expresivo, combinando elementos sonoros e 

corporais diversos. 

 B2.10. Utilización dos medios de comunicación e de 

internet para a procura de información, en soporte 

impreso e dixital, sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e eventos musicais de 

interese. 

 B2.11. Exploración das posibilidades sonoras e 

expresivas dos medios audiovisuais e tecnolóxicos 

para comunicar. Creación de cuñas radiofónicas e 

videoanuncios. 

 B2.12. Utilización dos medios audiovisuais e dos 

recursos informáticos para a sonorización de imaxes, 

contos, poemas e refráns, dobraxe de películas etc., 

e para a creación de producións propias. 

 B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais. 

 CCEC 

 CAA 

 CD 

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes. 

 CAA 

 CD 

 CCL 

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas musicais e para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

 CD 

 CCEC 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

OBX. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C. 

 j 

 b 

 h/d 

 o 

 B3.1. Identificación do corpo como instrumento. 

Indagación e valoración sobre as posibilidades 

expresivas e comunicativas do corpo en distintas 

representacións artísticas ou situacións cotiás. 

 B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a expresión corporal 

e a danza, valorar a súa achega ao 

patrimonio, e gozar coa súa interpretación 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para 

a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social. 

 CAA 

 CCEC 

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa  CCEC 
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 B3.2. Valoración e recoñecemento das danzas e 

a súa contribución ao noso patrimonio artístico e 

cultural. 

 B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva. 

 B3.4. Invención de coreografías sinxelas para 

cancións e pezas musicais de diferentes estilos. 

 B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do produto. 

como unha forma de interacción social. música cando interpreta danzas.  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural. 

 CCEC 

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais españolas, e entende a importancia da 

súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

 CSC 

 CCEC 

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical 

e supón unha orde espacial e temporal. 

 CAA 

 CCEC 

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece 

os erros e amosa interese por mellorar o produto. 

 CAA 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas. 

 CAA 

 CSC 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

 CSC 

 
 

 

TEMPORIZACIÓN SEXTO CURSO 

TRIMESTRE UNIDADES SESIÓNS 

 

1º 

TRIMESTRE 

1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe. 4 

2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 5 

3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical. 5 

2º 

TRIMESTRE 

4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz. 3 

5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; cantamos; frauta doce. 4 

6. “A primavera musical”: grafías; audicións; rítmica corporal e movemento. 3 

3º 

TRIMESTRE 

7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD. 6 

8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 5 
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UNIDADE 1. Benvida musical: comunicamos, expresamos, xogamos e representamos. Ritmo corporal, movemento e linguaxe.  

Sesións: 4 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1. EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso.  

 B1.6. 
 B1.7. 
 B1.8. 

 B1.3. EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.7. 
 B2.8. 

 B2.2. EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 

 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas. 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

 

 
UNIDADE 2. “O outono xa chegou: O Samaín”. Música instrumental e vocal; calidades do son; instrumental PAI e PAD. Frauta. 

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 

 B1.2. 

 B1.1. EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario prec iso. 

 B1.3. 
 B1.4. 

 B1.5. 

 B1.2. EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas. 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións propias. 
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 B1.6. 
 B1.7. 

 B1.8. 

 B1.3. EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.2.  B2.2. EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

 

 

UNIDADE 3. “Galicia canta ao neno: O Nadal”. Escoitamos, tocamos, cantamos e bailamos. A música galega. Forma musical.  

Sesións: 5 Temporización: 1º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.6.  B1.3. EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  
 B1.7.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais.  
 B1.8.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.2.  B2.2. EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 
 B2.3.  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.  B2.4.  

 B2.5.  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
 B2.6.  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento  B2.7.  

 B2.8.  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

  EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 
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 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.  
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 B3.2.  EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
 B3.3. 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.   B3.4. 

 B3.5. EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

 EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal. 

 EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por mellorar o produto. 

 EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas. 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

 

 

UNIDADE 4. “O Inverno”: calidades do son; elementos musicais; escoitamos e comentamos audicións; música para a paz.  

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.1. 

 B1.2. 

 B1.1. EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso.  

 B1.3. 
 B1.4. 
 B1.5. 

 B1.2. EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas. 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións propias. 

 B1.6. 
 B1.7. 
 B1.8. 

 B1.3. EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.2. 
 B2.3. 

 B2.2. EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

 B2.12.  B2.3. EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

 

 
UNIDADE 5. “Comadres e compadres: O entroido”. Os instrumentos; agrupacións; cantamos; frauta doce. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3. 
 B1.4. 
 B1.5. 

 B1.2. EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións propias. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.2.  B2.2. EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 
 B2.3.  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.  B2.4.  

 B2.8.  EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

  EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

  EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

  EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos. 

 

 
UNIDADE 6. “A primavera musical”: grafías; audicións; rítmica corporal e movemento. 

Sesións: 4 Temporización: 2º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.6.  B1.3. EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 
 B1.7.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais. 
 B1.8.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.5.  B2.2. EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 
 B2.7.  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.  B2.8.  

  EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 
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Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 
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 B3.1.  B3.1. EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.  
 B3.2.  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

  EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas. 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

 

 
UNIDADE 7. “Os Maios e as letras galegas”. Escoitamos, cantamos e bailamos. O son, notas e grafías. Frauta e PAD.  

Sesións: 5 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B1.3. 
 B1.4. 
 B1.5. 

 B1.2. EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas. 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións propias.  

 B1.6. 
 B1.7. 
 B1.8. 

 B1.3. EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.2. 
 B2.3. 

 B2.7. 
 B2.8. 

 B2.2. EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 

 B3.3. 
 B3.4. 
 B3.5. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.  

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal. 

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por mellorar o produto. 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas. 
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EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

 

 

UNIDADE 8. “O verán”. Cantamos, xogamos e bailamos. 

Sesións: 4 Temporización: 3º trimestre 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.1.  B2.1. EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

 B2.2. 
 B2.3. 
 B2.7. 

 B2.8. 

 B2.2. EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 
 B3.2. 
 B3.3. 

 B3.4. 
 B3.5. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal.  

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por mellorar o produto. 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B2.6. 

 B2.7. 

 B2.2. EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

 B2.8. 
 B2.9. 

 B2.10. 

 B2.3. EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
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 B2.11. 
  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E A DANZA 

Contidos C.A. Estándares de aprendizaxe avaliables 

 B3.1. 

 B3.2. 

 B3.1. EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.3. 
 B3.4. 

 B3.2. EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 B3.5.  B3.3. EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación. 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 
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6. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 

Un dos principios en que se inspira o sistema educativo é a transmisión e posta en práctica de 

valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a 

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar 

calquera tipo de discriminación. Estes e outros aspectos han de abordarse de xeito transversal a 

todas as disciplinas, tendo a Educación Musical un papel destacado na transmisións dos 

seguintes elementos: 

 

 Comprensión lectora. Favorecerase a través da lectura dos contidos específicos da materia e 

naquelas actividades concretas que teñan un soporte textual: cancións, poemas musicados, 

audición e lectura de contos musicais... 

 

 Expresión oral e escrita. A través da interpretación vocal de cancións, textos dramatizados, 

lectura e gravación de contos sonoros... e na realización de composicións textuais e creación 

de letras a partir dunha melodía dada. 

 

 Comunicación audiovisual. Fomentarase a gravación sonora e audiovisual das producións e 

creacións propias mediante a utilización de soportes dixitais para a gravación e edición de 

audio e vídeo. Reprodución de audio e vídeo en distintos soportes. 

 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. Utilización de distintos medios para a 

aprendizaxe dos contidos específicos da materia, así como para a procura de información e 

reprodución e visualización de contidos. 

 

 Emprendemento. A música facilita o desenvolvemento e afianzamento do espírito 

emprendedor, a través da interpretación grupal e individual de pezas musicais e danzas, e a 

través da escoita activa das producións propias e das alleas. Estas actividades implican 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 

 

 Educación cívica e constitucional. Potenciarase a través de distintas actividades nas que se 
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poña en valor a importancia da música como elemento fundamental da nosa identidade 

cultural e da transmisión dos principios sociais de xustiza, igualdade, fraternidade, 

democracia... por exemplo a través da interpretación de himnos (Oda á alegría). Igualmente, 

partirase do traballo en grupo para fomentar os valores democráticos, a tolerancia, o 

respecto... como marco fundamental para a interpretación en conxunto. 

 

Ademais dos elementos mencionados, promoveranse e fomentaranse a través da música, 

unha serie de valores transversais: 

 

 Educación ambiental. Terase en conta a relación co medio no que viven. A contaminación 

acústica, as implicacións do son sobre a saúde, a importancia do silencio... 

 

 Educación para a igualdade. Débese ter coidado na división entre sexos, por exemplo á hora 

de realizar danzas ou asignar roles, e prestarase importancia ao papel da muller no mundo da 

música. Evitaranse os comportamentos estereotipados e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. Fomentarase o respecto e o valor de cada sexo na produción musical e daranse 

outros enfoques sobre a música desde o punto de vista de xénero. 

 

 Educación para a paz. Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, tendo en conta o valor 

conciliador da música e o seu carácter de práctica grupal, así como a súa característica de ser 

unha linguaxe asemántica. Fomentarase a tolerancia cara distintos grupos étnicos e culturais, 

dando relevancia a manifestacións culturais concretas e considerándoas en igualdade de 

dignidade que as propias. Do mesmo modo débese fomentar o respecto aos compañeiros e 

ás producións xurdidas na aula, así como fóra dela. Débese manter en todo momento unha 

conexión co mundo que rodea ao noso alumnado, sobre todo o seu ambiente máis inmediato 

co que poder exemplificar e, deste modo, facer máis significativos os contidos tratados. 
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 Educación do consumidor. No referente ao consumo de música, crear unha actitude crítica 

ante o mercado discográfico, distinción entre os dereitos de autor e o dominio común, 

promover o uso responsable dos dispositivos electrónicos, orientar na escoita de distintos 

estilos musicais atendendo a criterios estéticos e de calidade interpretativa... Analizar a 

publicidade e os medios de comunicación. 

 

 Educación cívico-vial. Aínda que non é un aspecto central a tratar na educación musical, 

poden facerse paralelismos entre as normas que permiten unha boa execución instrumental e 

corporal e aquelas que favorecen o diálogo, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol... 

encamiñadas a evitar os accidentes de tráfico e mellorar a convivencia. 

 

 Educación para a saúde. Atópase nun lugar destacado, posto que a música e a danza 

constitúen un magnifico ámbito para o estímulo do equilibrio psicofísico. A maiores, tamén 

temos que ter en conta, á hora de empregar técnicas de canto, a importancia de coidar o noso 

aparato fonador, unha hixiene bucal axeitada, así como a importancia de fomentar unha 

correcta respiración. Tamén podemos traballar técnicas de relaxación e a musicoterapia. 

A interdisciplinariedade da Música implica establecer relacións entre esta e outras áreas. A 

complementariedade interdisciplinar dependerá do grao de coordinación efectiva alcanzado polo 

equipo docente e da estrutura organizativa do Centro. 

Este enfoque pedagóxico contribúe a dar significado e coherencia ás aprendizaxes, a que o 

alumnado poda integralos ampliando globalmente os seus esquemas de coñecemento e a 

mellorar a súa capacidade para establecer relacións e comprender mellor o mundo que o rodea. 

A través deste procedemento o alumno/a poderá adquirir unha formación que lle permita 

valorar criticamente as diferentes manifestacións musicais que lle ofrece a nosa sociedade. 

Débese colaborar con outras áreas para elaborar actividades conxuntas ou complementarias e 

favorecer un tratamento globalizado cun maior nivel de significado para as nosas alumnas e 

alumnos. 



67  

7. METODOLOXÍA 
 

 PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 
 

O Decreto 105/2014 sinala que a metodoloxía didáctica será fundamentalmente 

comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave. Os principios metodolóxicos nos que se sustenta a nosa ensinanza serán os 

seguintes: 

 

 Aprendizaxe significativa: pártese dos coñecementos previos que posúe o alumnado para 

adquirir outros novos. Segundo a psicoloxía construtuvista, a nova información conéctase cun 

concepto relevante presente na estrutura cognitiva, de xeito que as novas ideas e conceptos 

poden ser aprendidos significativamente polo alumno ou alumna. Neste sentido, teranse en 

conta os coñecementos previos do alumnado e proporcionaranse actividades que esperten o 

seu interese. 

 Enfoque globalizador: darase un enfoque globalizador da área, procurando interrelacionar os 

contidos duns bloques con outros. Tamén se proporán actividades que relacionen a música 

con outras áreas curriculares. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lle 

permitan ao alumnado avanzar na adquisición eficaz de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. É fundamental a coordinación co equipo docente. 

 Ensinanza motivadora: a motivación farase partindo das súas experiencias e de situacións 

concretas que esperten o interese do alumnado e manteñan a súa atención. O aspecto lúdico 

será central á hora de realizar as distintas actividades, dando unha grande importancia á 

práctica e fomentando o interese por aprender. 

 Ensinanza individualizadora-socializadora: teranse en conta as características cognitivas, 

psicomotrices e afectivo-sociais de cada alumno e alumna, favorecendo o desenvolvemento 

persoal sen esquecer que somos seres que vivimos en sociedade. A acción educativa 

procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta 

os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por 

si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo. 
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Aprendizaxe autónoma: darase importancia á adquisición de ferramentas de traballo que 

vaian articulando estratexias de aprendizaxe autónoma, posibilitando que o alumnado 

“aprenda a aprender”. 

 PEDAGOXÍAS MUSICAIS. 
 

Tendo en conta os principios antes expostos, a metodoloxía que se formula na nosa área 

será eminentemente activa, baseada no principio de aprendizaxe significativa: comezar co que o 

alumnado xa sabe a través da práctica musical para facilitar a adquisición dos novos contidos: 

“facer Música para comprender a Música”. Isto quere dicir que primeiro está o aprender 

procedementos: o canto, a interpretación instrumental, a danza, a audición, para logo acceder á 

conceptualización. Así mesmo a aprendizaxe de actitudes xoga un papel decisivo para poder 

aprender novos conceptos e afondar nos procedementos. 

Ao longo do s.XX foron varios os pedagogos que desenvolveron métodos específicos para 

a aprendizaxe musical. Na nosa práctica docente, empregaremos aqueles aspectos máis 

interesantes de cada un destes autores. O método Kodaly será de interese para traballar a 

comprensión da linguaxe musical a través da rítmica silábica. Do método Dalcroze tomaremos a 

interiorización do pulso e fórmulas rítmicas a través dos movimentos corporias. O método Orff- 

Wuytack será a base da interpretación instrumental grupal. Partirase do folklore tradicional para 

traballar o canto e a danza. O método Willems fornece unha base para traballar a música desde 

un punto de vista sensorial. Potenciarase o desenvolvemento auditivo e rítmico a través da 

improvisación. O método Martenot será o fundamento sobre o que traballemos a relaxación 

corporal. 

A nosa práctica docente non está pensada para formar profesionais, senón que se 

pretende, a través destes modelos e estratexias, alcanzar unha mellor comprensión do feito 

musical, ampliando a capacidade receptiva e creativa do alumnado, seguindo o principio 

educativo holístico básico de Carl Orff, mediante o cal “todo o alumnado ten que facer todo”. 
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8. AVALIACIÓN. 
 

Definición e principios xerais. 
 

A avaliación non é unha acción sancionadora, senón orientativa e reguladora que nos permite 

coñecer os logros conseguidos e reflexionar sobre o proceso de ensino e aprendizaxe. A acción 

avaliadora deberá ter en conta tanto os procesos de aprendizaxe do alumnado como a práctica 

docente, así como a propia programación. 

 

Segundo o Decreto 105/2014, a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será 

continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non 

sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 

calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 

Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a 

propia práctica docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións 

docentes. 

Avaliación da aprendizaxe. Tipos ou momentos da avaliación. 

 

No conxunto do proceso de avaliación pódense diferenciar tres pasos: a avaliación inicial,  

a avaliación formativa e a avaliación sumativa ou final. 

 A avaliación inicial: lévase a cabo ao comezo dunha nova secuencia de aprendizaxe para 

rexistrar e diagnosticar os coñecementos previos, as capacidades e dificultades dos alumnos 

e alumnas, así como valorar as diferenzas que podan darse dentro do grupo. 

 A avaliación formativa: aplícase durante o proceso de aprendizaxe para coñecer se se van 

logrando os obxectivos propostos. Ten un carácter regulador, orientardor e auto-corrector do 

proceso educativo. A técnica máis apropiada é a observación sistemática, (escalas de 

estimación, listas de control, anecdotarios e diarios...). Nesta fase, cobran especial 
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importancia as actividades diarias realizadas na aula, orais ou escritas, individuais ou de 

grupo. 

Mediante a avaliación final ou sumativa compróbase o grao de consecución dos obxectivos 

fixados, ben sexa na evolución do curso, ben ao final dunha unidade didáctica, tendo en conta os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe establecidos. Permite detectar os avances, 

as dificultades e os erros conceptuais do alumnado antes de abordar a seguinte secuencia de 

aprendizaxe, así como constatar a validez da programación. 

Axentes da avaliación 

 

A participación do alumnado no proceso avaliador é un requirimento indispensable para 

desenvolver a súa autonomía e implicación na aprendizaxe. A autoavaliación e a coavaliación 

contribuirán a que o alumnado teña un coñecemento axustado das súas posibilidades, dos seus 

erros e da súa forma de superalos. Para realizar a autoavaliación, os alumnos e alumnas poden 

contestar un cuestionario sobre a súa percepción dos coñecementos adquiridos. A coavalición 

levarase a cabo durante a realización de actividades ou ao finalizar unha unidade didáctica coa 

posta en común das valoracións do alumnado e profesorado. A heteroavaliación é unha acción 

dirixida a valorar o traballo doutras persoas e que está presente na avaliación que fai o 

profesorado do alumnado. Trátase dun proceso moi útil e que nos dá moita información, aínda 

que complexo pola dificultade que conleva emitir xuízos de valor sobre outras persoas. 

Técnicas e instrumentos de avaliación. 

 

Para poder realizar o seguimento do grao de logro do alumnado a respecto dos criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe fixados, utilizaremos unha serie de ferramentas. A 

observación sistemática é a principal fonte de información, dado o carácter eminentemente 

procedimental da área, aínda que tamén recorreremos á revisión de tarefas e ás probas escritas 

ou orais. As escalas de observación, as listas de control ou as escalas de valoración e as 

rúbricas, serán os instrumentos que empreguemos na práctica docente, que se completarán coas 

titorías, nas que obteremos información sobre o contexto familiar, hábitos de estudo, inquedanzas 
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da familia e alumno/a... A ficha individual de seguimento servirá para recoller a información 

acadada e medir o grao de consecución dos obxectivos. 

Empréganse técnicas de avaliación exclusivas para Música, como a realización de 
 
ditados rítmicos, melódicos ou rítmico-melódicos, exercicios de recoñecemento auditivo... 

 
A avaliación debe ser continua e diaria, tendente a conseguir unha valoración global de 

 

cada unidade didáctica. Así servirá para estimular o hábito de estudo e de traballo constante por 

parte do alumno. Non pode ser un proceso pechado, senón que debe permitir a aparición e a 

valoración de resultados non previstos inicialmente. 

Os alumnos e alumnas que non acadaran os mínimos exixibles que marcan os criterios de 

avaliación terían a posibilidade de recuperación mediante a realización de probas escritas e/ou 

exercicios prácticos. O profesor facilitaría as actividades de reforzo precisas. 

A baremación realizarase de forma ponderada en base ao peso dos estándares de 

aprendizaxe. Os estándares básicos ou comúns suporán un 60% do total e os restantes un 35% 

do total, reservando un 5% para avaliar o coidado do material, participación, cumprimento das 

normas básicas.... A avaliación das unidades didácticas farase en función do peso e do nivel de 

adquisición dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para as 

cualificacións negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente (SB) para as 

cualificacións positivas. A estes termos achegaráselles unha cualificación numérica, sen 

empregar decimais, nunha escala de un a dez, coas seguintes correspondencias: 

– Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4. 

 
– Suficiente: 5. 

 
– Ben: 6. 

 
– Notable: 7 ou 8. 

 
– Sobresaliente: 9 ou 10. 



72  

9. PLANS DO CENTRO. 
 

10. Contémplase a contribución da educación musical aos plans do centro, como o Proxecto 

Lector Centro, que actuará como centro de referencia de recursos da lectura da información 

e da aprendizaxe e punto de encontro entre alumnado, profesorado e familias que facilite a 

comunicación, a creatividade, as aprendizaxes e o traballo colaborativo ademais de estimular 

os intercambios culturais no centro. 

11. Tamén se terán en conta as aportacións ao Plan TIC e á educación dixital, nas liñas que 

establece o Decreto 105/2014, para a promoción do uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación na aula como medio didáctico apropiado e valioso para desenvolver as tarefas 

de ensino e aprendizaxe. 

12. O Proxecto Lingüístico recibirá especial atención da nosa área, tendo en conta as 

posibilidades da educación musical neste ámbito. 



73  

13. ANEXOS. 
 

 

 

 
 1 2 3 4 

Presta atención ás explicacións     

Esfórzase nas tarefas levadas a cabo     

Adáptase ás regras do grupo     

Colabora cos compañeiros e compañeiras     

Iniciativa propia     

Coida a mantén ordenado o material propio e común     

 
 

* 1=nunca; 2=ás veces; 3=frecuentemente; 4=sempre 

ANEXO 1. ESCALA DE VALORACIÓN ALUMNADO 
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ANEXO 2. Rúbrica 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

1. En vías de adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4. Excelente 

 Presenta concepcións erróneas.

 Fai mal uso dos termos específicos.

 Amosa pouca comprensión da tarefa.

 Faltan moitos elementos dos 

requiridos na actividade.

 Nivel de desempeño por debaixo do 

esperado, frecuentes erros.

 Nivel de desempeño estándar. Os erros 

non constitúen ameaza. 

 A resposta reflicte certo grao de 

confusión. 

 Comprensión incompleta ou parcial do 

concepto. 

 Identifica algúns elementos importantes. 

 Inclúe todos os elementos requiridos 

na actividade 

 Nivel de desempeño que supera o 

esperado. 

 Mínimo nivel de error. 

 Resposta bastante completa. 

 Presenta comprensión do concepto. 

 Identifica bastantes dos elementos 

importantes. 

 Nivel excepcional de 

desempeño.

 Propón e desenvolve novas 

accións.

 Resposta completa.

 Explicacións claras do 

concepto.

 Identifica todos os elementos 

importantes.

 Provee bos exemplos.
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CURSO 

UNIDADE 

 
ALUMNADO 

 
EMB BÁSICOS 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 

60% TOTAL 

 
EMB ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES 

ESPECÍFICOS 

35%TOTAL 

VALORACIÓN 

ALUMNADO 

5% 

TOTAL 

100% 

 EMB1.3.1 EMB2.2.6 EMB2.2.7 EMB2.3.2 EMB3.1.1 EMB3.1.1 EMB3.1.6 EMB3.1.7              

                      

                      

                      

                      

 
 
 
 
 

Valoración do nivel de adquisición dos 
estándares de aprendizaxe 

1 0,25 

2 0,50 

3 0,75 

4 1,00 

 

ANEXO 3. AVALIACIÓN DE UNIDADES POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

A baremación realizarase de forma ponderada en base ao peso dos estándares de aprendizaxe. Os estándares básicos ou comúns suporán un 

60% do total e os específicos un 35% do total, reservando un 5% para avaliar o coidado do material, participación, cumprimento das normas 

básicas... A avaliación das unidades didácticas farese en función do peso e do nivel de adquisición dos estándares de aprendizaxe avaliables 
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