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PRIMEIRO PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe e competencias clave 

BLOQUE I:ESCOITA  

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 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación 

auditiva destas calidades. 

   CCEC  CD 

 

 

B1.4. Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición.  

 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

   CCL  CCEC 

 

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 

 

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL  

B2.3. Reproducir, crear e representar 

esquemas rítmicos e melódicos 

coa voz, o corpo, os instrumentos e 

padróns de movemento. 

 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e 

textos con fórmulas rítmicas 

básicas.  

 CCEC  CMCCT 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos 

con brancas, negras e silencio 

de negra.  
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SEGUNDO PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe e competencias clave 

BLOQUE I:ESCOITA  

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades 

e características de materiais, 

obxectos, sons e instrumentos 

presentes no contexto natural. 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario adecuado.  

B1.5. Identificar e expresar a través de 

diferentes linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra musical 

(timbre, velocidade, intensidade e 

carácter). 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 

grave. 

   CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos 

para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas. 

 EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

   CCL  CCEC 

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 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos e clasifícaos por familias. 

  CCEC 

  CCEC  CD 

 CCE  CCEC  CAA  CMCCT 

 
BLOQUE III: A MÚSICA, O MOVEMENTO 

E A DANZA 
 

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 
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BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL  

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e 

doutros obxectos, manipulando 

materiais como fonte de son.  

B2.4. Reproducir, crear e representar 

esquemas rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os instrumentos e 

padróns de movemento. 

 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe.  

 CSC  CAA 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas.  

 CCEC  CMCCT 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmicos 

con brancas, negras e silencio de 

negra, engadindo a clave de sol.  

 CCEC  CAA  CMCCT 

 

BLOQUE III: A MÚSICA, O MOVEMENTO E 
A DANZA 

 

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 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións. 

 CCEC 

 

 

TERCEIRO PRIMARIA 

6. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe e competencias clave 

BLOQUE I:ESCOITA  
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Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha 
peza musical.  

Identificar e describir as características de 
elementos musicais e calidades dos sons 
do contexto.  

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e 
escribir os elementos que as compoñen.  

 

B1.4 Utilizar recursos gráficos durante a audición 
dunha peza musical.  

 

EMB1.1.2.  Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que 

lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL  CCEC 

 EMB1.2.1. Describe e dá información 

salientable sobre elementos da 

linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos 

sons do contexto. 

CCEC  CMCCT 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais.  

CCEC  CAA 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e a súa representación 

nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

CCEC  CAA 

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL  
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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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e 
expresivas de diversos materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos.  

 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe 

musical traballada para a 

interpretación de obras.  

CCEC  CAA 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros 

cometidos e amosa interese por 

mellorar.  

CAA 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con 

distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  

CCEC  CSC 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal 

ou similar a un existente.  

CCEC  CAA 

BLOQUE III: A MÚSICA, O MOVEMENTO E A 
DANZA 

 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas 
que ofrecen a expresión corporal e a danza. 

Interpretar un repertorio básico de danzas propias 

da cultura galega e doutras culturas.  

 

 

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 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta 

danzas.  

CCEC  CSC 
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CUARTO DE PRIMARIA 

7. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les  

Criterio de avaliación 
Estándar de aprendizaxe e competencias 

clave 

BLOQUE I:ESCOITA  

B1.1.  Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras 

culturas.  

B1.3.  Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 

B1.4.  Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos. 

B1.5. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza. 

EMB1.1.1.Expresa as súas apreciacións 

persoais sobre o feito artístico 

musical. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións 
culturais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Comunicación lingüística. 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e 

auditivo os instrumentos. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Conciencia e expresións 
culturais. 
Aprender a aprender. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o 

que escoita e represéntao nun 

musicograma ou nunha partitura 

sinxela. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Conciencia e expresións 
culturais.  Aprender a 
aprender. 

 

 

 

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL  
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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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas e diversos 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe 

musical para a interpretación de 

obras. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Conciencia e expresións 
culturais. 
Aprender a aprender. 

EMB2.1.3.Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen 

acompañamento. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Conciencia e expresións 
culturais. 
Competencias sociais e 
cívicas. 

EMB2.3.1.Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear 

pezas musicais sinxelas e para a 

sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Aprender a aprender. 
Competencia dixital. 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

BLOQUE III: A MÚSICA, O MOVEMENTO 
E A DANZA 

 

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. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Conciencia e expresións 
culturais. 
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QUINTO PRIMARIA 

8. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les 

Criterio de avaliación 
Estándar de aprendizaxe e competencias 

clave 

BLOQUE I:ESCOITA  

B1.1.  Escoitar obras de características ou 

estilos e compositores e 

compositoras diferentes, 

recoñecer as diferenzas e/ou as 

relacións existentes, e facerunha 

valoración posterior. 

B1.2.  Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

B1.5.  Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos, e 

identificar as principais 

características de instrumentos 

doutras culturas. 

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

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 

artesplásticas e a música. 

 

EMB1.1.1.Expresa as súas apreciacións 

persoais sobre o feito artístico 

musical. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e 
expresiónsculturais. 

EMB1.2.1.Describe e dá información 

salientable sobre elementos da 

linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos 

sons do contexto. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Comunicación lingüística. 

EMB1.5.1.Identifica de xeito visual e 

auditivo os instrumentos. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e expresións 
culturais. 
Aprender a aprender. 

EMB1.6.3.Representa graficamente, con 

linguaxe convencional ou non, 

os trazos característicos da 

música escoitada. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Aprender a aprender. 

 

EMB1.7.2.Expón a información recollida 

de xeito ordenado, e achega 

evidencias do traballo realizado. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Comunicación lingüística.  
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Competenciadixital. 

 

 

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN 
MUSICAL 

 

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 

traballofeito, avaliar o resultado e 

propoñeraccións de mellora. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos 

e dispositivos electrónicos. 

 

EMB2.1.1.Coñece e utiliza a linguaxe 

musical tratada para a 

interpretación de obras. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Aprender a aprender. 

EMB2.1.2.Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Aprender a aprender. 

EMB2.3.1.Emprega instrumentos 

materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para 

crear acompañamentos. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Aprender a aprender. 
Competencia dixital. 

EMB2.3.2.Constrúe algún instrumento 

orixinalou similar a un existente. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Aprender a aprender. 

BLOQUE III: A MÚSICA, O MOVEMENTO 
E A DANZA 

 

B3.2.  Interpretar un repertorio básico de 

danzas propias da cultura galega 

e doutras culturas. 

EMB3.2.2.Coñece e identifica danzas de 

diferentes lugares e culturas, e 

valora a súa achegaao 

patrimonio artístico e cultural. 
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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. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Competencias sociais e 
cívicas. 

EMB3.2.3.Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Conciencia e 
expresiónsculturais. 
Competencias sociais e 
cívicas. 

EMB3.3.1.Planifica a coreografía de 

acordo coa estrutura musical 

dada. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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SEXTO DE PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les  

Criterio de avaliación 
Estándar de aprendizaxe e competencias 

clave 

BLOQUE I:ESCOITA  

B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como marco de 

referencia para creacións propias. 

B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen.  

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. 

 

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 como unha 

forma de interacción social. 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe 

as calidades dos sons do 

contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario 

preciso. 

 CCEC CCL  CAA 

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 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento 

en audicións e 

representacións musicais. 

 CSC   CCEC 

 

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL  
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B2.2. Interpretar composicións sinxelas 

que conteñan procedementos 

musicais de repetición, variación e 

contraste, en solitario ou en grupo, 

mediante avoz 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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 

 

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. 

 CAACCEC 

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 

 

EMB2.3.1. 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 
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BLOQUE III: A MÚSICA, O MOVEMENTO E 
A DANZA 

 

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 como unha forma 

de interacción social. 

 

 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como 

instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de 

interacción social. 

 CAA  CCEC 

EMB3.1.4. Reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais españolas, e 

entende a importancia da 

súa continuidade e o 

traslado ás xeracións 

futuras. 

 CSC  CCEC 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas 

épocas e lugares, e valora a 

súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 CCEC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das 

tarefas realizadas. 
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización 

das tarefas.  
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas 
escritas  

  deseñadas para avaliar. 
• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos 

estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación. 

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas 
escolares     propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas. 
• A presentación das tarefas. 
• Constancia e regularidade no traballo diario. 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados 
nas avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado. 
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e 

sempre tendo en conta  as características e medios das 
familias. 

• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as 
peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio- 
familiar. 

 
 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso,

reforzo, e no seu caso, amplia ción) 

Actividades 

Repaso e reforzo: 

Videos e textos explicativos e base tamén para levar a cabo algunhas 
actividades prácticas. 

Definicións, asociación de conceptos, completar información en 

actividades, realización de pequenas actividades de práctica 

instrumental, vocal e rítmica, discriminación e recoñecemento 

auditivo, manipulativas… 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: Presentar a proposta de traballo semanal  

a través do correo electrónico empregado para comunicación profesora-

familias-alumnado.. Realizarán actividades en liña, no caderno e 

actividades prácticas e manipulativas. Seguemento destas actividades  
enviadas como fotografías ou arquivo de procesador de texto mediante 

correo electrónico e chamadas telefónicas (no caso de ser preciso). 

Revisión e arquivo de toda a tarefa enviada.  

Alumnado sen conectividade:envío de PDF vía telefónica a través dos 

titores e titoras,  engadindo no mesmo a proposta semanal cada semana 

e incluindo nalgúns deles o recordatorio de acceso ás tarefas de Música 
dentro da aula virtual así como o correo electrónico onde poder 

contactar, co fin de achegarlle videos e imaxes explicativas para levar a 

cabo a tarefa en folio de xeito manual.  

Seguemento mediante as tarefas enviadas por correo electrónico, por vía 

telefónica aos titores e titoras e chamadas telefónicas de ser preciso. 
Revisión e arquivo de toda a tarefa enviada.  

Materiais e recursos 
Referente libro de texto. Cadernos de traballo na rede. Blogs de Música. 

Fichas de Linguaxe Musical. Youtube. Audicións. Imaxes explicativas.  




