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1. Introdución e contextualización: 

 
Esta programación didáctica, específica para todos os niveis de Educación Primaria, corresponde 

ao curso 2021-2022 e está deseñada para a área de Educación Artística e, concretamente, para as 

materias de Educación Musical e Educación Plástica. 

Debido a actual situación de emerxencia sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha infección 

respiratoria causada polo SARS-CoV-2, pártese, en todo momento, das medidas dispostas no 

protocolo do 1 de setembro de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, téndose en conta posibles actualizacións 

e/ou modificacións que poidan xurdir. Do mesmo xeito, prográmase para dous posibles escenarios 

(ensinanza presencial e a distancia), poñendo énfase no desenvolvemento da competencia dixital, 

por ser clave para a adaptación a ambos contextos. 

 
Así mesmo, para a súa elaboración, tense en conta a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 

de mellora da calidade educativa (LOMCE) que modificou a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación; e xa, a nivel autonómico, séguese o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que 

se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
Tamén se toma como referencia a Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e 

a promoción do alumnado que cursa educación primaria; a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 

da educación primaria; e o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Ademais, é de carácter aberto e flexible, co fin de permitir a súa adecuación á realidade do 

contexto sanitario, socioeconómico e cultural do centro escolar. Responde, así mesmo, á 

diversidade das capacidades, intereses, necesidades e motivacións dos nenos/as e, por tanto, 

permite modificacións e melloras. Destacamos aquí as aulas mixtas, onde conviven diferencias a 

nivel curricular pero onde tamén se aproveita o enriquecemento dos diferentes grupos de idade. 

 
O centro ó que vai dirixida esta programación é un Centro de Educación Infantil e Primaria (CEIP), 

pertencente á Consellería de Educación. Trátase do CEIP Joaquín Rodríguez Otero, localizado 
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na provincia da Coruña, na comarca de Bergantiños, no concello de Malpica e na localidade de 

Buño. Este está conformado por unha unidade en grupo simple (6º de Educación Infantil) e 4 

unidades de modalidade mixta (4º/5º de EI, 1º/2º de EP, 3º/4º de EP e 5º/6º de EP). A el acode 

alumnado dun entorno rural que provén dun ambiente sociocultural medio. Moitos deles conviven 

cos avós e/ou xente maior no seu fogar. 

 
En canto a oferta extraescolar da zona, relacionada coa área artística, destacamos a Asociación 

Cultural Raigañas, na aldea de Cerqueda, que promove o coñecemento e a transmisión da música 

e tradición galega a través do baile galego e da práctica instrumental (moitos nenos bailan, tocan a 

pandeireta ou outro instrumento tradicional galego, como a gaita). Tamén debemos facer especial 

mención a enorme vinculación que ten Buño coa olería, sendo un traballo artesá e plástico que dá 

renome á zona e que se segue a realizar por moitos dos veciños/as. Neste sentido, tamén 

destacamos a asociación “Amigos da Mikaela”, que colabora co centro durante o Entroido, onde 

o traballo plástico é unha vía para a preparación da festa e dos disfraces. 

 

Así mesmo, a uns poucos quilómetros, no concello limítrofe de Carballo, a oferta musical amplíase 

coa existencia dun Conservatorio Profesional de música e cunha escola de música privada (A 

Escola da Rúa). Tamén se destaca a oferta cultural e artística que se promove nese municipio, 

sendo unha sede central o edificio do Pazo da Cultura. 

Por último, dispoñemos a distribución do alumnado por aula, especificando cada curso/nivel: 

AULA MIXTA CURSO 
NÚMERO DE 
ALUMNADO 

4º/5º de Educación Infantil (11 

nenos/as) 
4º de EI 11 

6º de Educación Infantil (13 nenos/as) 

5º de EI 7 

6º de EI 6 

1º/2º de Educación Primaria (14 1º de EP 9 
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2. Obxectivos 

Ao longo da etapa da educación primaria, tal como recolle o artigo 3 do Decreto 105/2014, o 

alumnado debe ir acadando unha serie de logros ao longo da etapa, resultado das experiencias de 

ensino e aprendizaxe planificadas e pensadas para tal fin. É por iso, que precisamos partir duns 

obxectivos clave a alcanzar ao longo de toda a primaria e que se remiten a continuación. 

Destacamos o j) e o), por ser especialmente potenciados dende a área artística, sen prexuízos de 

contribuír a todos a través das diversas propostas didácticas: 

 
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. 

 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación 

de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

nenos/as) 

2º de EP 5 

3º/4º de Educación Primaria (19 

nenos/as) 

3º de EP 7 

4º de EP 12 

5º/6º de Educación Primaria (15 

nenos/as) 

5º de EP 7 

6º de EP 8 
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e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

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

xeografía, a historia e a cultura, 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, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer 

o desenvolvemento persoal e social. 

 
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

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

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. 

 
n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 
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. 
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Igualmente debemos formularnos uns obxectivos didácticos específicos e básicos que 

queremos que acabe adquirindo o alumnado ao longo da etapa da Educación Primaria. 

 

2.1. Obxectivos didácticos específicos de Educación Musical a acadar na etapa de EP: 

Aínda que os contidos están distribuídos en 3 bloques (escoita, practica instrumental e música, 

danza e movemento), no Decreto 105/2014, anteriormente citado, para a elaboración dos 

obxectivos didácticos principais empregamos aquí outra subdivisión. 

Escoita: 

1. Desenvolver a escoita activa, a discriminación e a análise dos sons da contorna. 

2. Recoñecer auditiva e visualmente as calidades do son: duración, altura, intensidade e 

timbre. 

3. Recoñecer, identificar e producir ritmos, melodías e mesmo algún acorde a través da 

voz, do corpo ou do instrumental presente na aula. 

4. Identificar auditiva e visualmente a forma que segue a música (AA, AB, lied, rondó, 

ostinatos). 

5. Identificar emocións (expresividade musical) que transmite a música. 

6. Escoitar activamente e identificar obras musicais de calidade, de gran recoñecemento, 

así como o seu ou seus compositores/as. 

7. Seguir auditiva e visualmente obras musicais a través de musicogramas sinxelos. 

Práctica instrumental: 

1.   Identificar, crear e interpretar ritmos sinxelos a través da percusión corporal, da voz, de 

instrumentos PAI, PAD  ou de instrumentos musicais reciclados de produción propia, de 

forma individual e en conxunto. 

2. Iniciarse á frauta doce a partir de 2º/3º de Educación Primaria a través da interpretación 

de pezas de diferentes estilos, de dificultade progresiva e procurando o traballo parello da 

respiración e da produción sonora. 

3. Interpretar  pezas sinxelas en conxunto, primeiro con instrumentos PAI e posteriormente 
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con PAD e frauta. 

4. Crear e interpretar pequenos ritmos e melodías co instrumental escolar. 

5.  Identificar a forma, a textura e a harmonía musical (ostinatos, acordes sinxelos) mediante 

a interpretación de pezas de forma conxunta. 

Canto: 

1. Interpretar mediante o canto ladaíñas de xeito individual e en conxunto, procurando 

unha axeitada respiración, dicción, impostación e afinación. 

2. Empregar a voz como recurso creativo (sons bocais, melodías propias...). 

3. Identificar auditivamente diferentes tipos de voces (soprano, mezosoprano, contralto, 

tenor...), así como de diferentes agrupacións (coro, trío, dueto...). 

4. Coñecer e comprender os órganos e mecanismo que interveñen na produción da voz 

mediante a axuda de recursos TIC, pequenos experimentos e a propia exploración vocal. 

Linguaxe musical: 

8. Recoñecer  e representar por escrito, empregando linguaxe musical non convencional 

e logo convencional, o fenómenos sonoro. 

9. Decodificar a linguaxe musical para a lectura e a interpretación de pezas de forma 

operativa e autónoma. 

10. Crear  melodías por escrito empregando a linguaxe musical convencional, 

primeiramente empregando a escala pentatónica e logo a escala de do maior. 

11. Identificar e interpretar as principais figuras e silencios empregados para representar a 

duración do son. 

12. Identificar visualmente e auditivamente o debuxo sonoro que segue a música. 

13. Identificar visual e auditivamente o pulso da música, o acento e os principais compases 

(2/4,3/4, 4/4), así como algún outro moi presente na música tradicional galega (6/8). 

14. Recoñecer, usar e interpretar signos musicais de repetición, de velocidade, de matiz, 

de alteración da altura (bemol, sostido, becuadro),... 

Danza e movemento: 

1. Responder de forma creativa á musica mediante o movemento libre ou guiado 

(expresión corporal). 
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2. Seguir o pulso ou do acento dunha peza mediante o movemento corporal. 

3. Interpretar danzas sinxelas seguindo diferentes agrupamentos (individual, en parellas, 

en conxunto). 

4. Coñecer e interpretar danzas propias da nosa cultura e tradición musical (muiñeira, 

maneo...) e doutras (músicas do mundo). 

5. Empregar o movemento corporal e a música para conseguir unha relaxación 

consciente, 

6. Crear pequenas coreografías para a posterior representación. 

7. Identificar a forma musical a través da danza. 

8. Identificar pasos básicos e de diversos xéneros de danza. 

Outros: 

1. Usar a nivel básico programas de edición e gravación de son como Audacity. 

2. Empregar aplicacións musicais para a exploración sonora e a creación musical. 

3. Recoñecer e valorar a cultura e a tradición musical galega. 

4. Coñecer e identificar feitos importantes dentro da historia da música. 

5. Empregar diferentes representacións artísticas (musical, plástica, dramática) para a 

creación dun proxecto. 

6. Crear instrumentos musicais con material de reciclaxe para a experimentación e a 

interpretación sonora. 

 

2.2. Obxectivos didácticos específicos de Educación Plástica a acadar na etapa de EP. 

Propóñense, como obxectivos didácticos específicos a adquirir na materia de Educación Plástica, 

a acadar na etapa de Educación Primaria, que o alumnado sexa capaz de: 

 

Educación audiovisual 

1. Percibir e analizar imaxes/obras artísticas atendendo aos materias e recursos plásticos 

empregados, ao proceso creativo e a diversas características (formas, cores, texturas, 

luz, función, rectas, formato...). 

2. Coñecer a evolución da fotografía e o seu valor artístico e cultural ao longo do tempo. 

3. Realizar fotografías adecuando o encadra ao propósito mediante o emprego de medios 
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tecnolóxicos. 

4. Crear viñetas para a creación dun cómic, relacionando debuxo e texto. 

5. Editar imaxes de xeito sinxelo mediante programas informáticos. 

6. Coñecer os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes propias e alleas, 

respectando a lei de propiedade intelectual. 

Expresión artística 

1. Empregar técnicas de debuxo nas súas creacións, manexando instrumentos e 

materiais de forma axeitada, coidando o material e o espazo de uso. 

2. Elaborar composicións que transmiten emocións básicas e secundarias mediante a 

axuda de diversos recursos (claroscuro, cores, liñas...). 

3. Debuxar obxectos cotiás, accións, ideas e situacións. 

4. Identificar, empregar e explicar as características da cor en canto á luminosidade, ao 

tono e á saturación. 

5. Elaborar composicións pareadas nas que aparecen cores complementarias 

respectivamente. 

6. Debuxar formas, figuras e elementos do contexto tendo en conta as dimensións, 

proporcións e as cores axeitadas (bodegón, paisaxe..). 

7. Empregar o claroscuro co fin de crear a sensación espacial de composicións 

volumétricas sinxelas. 

8. Elaborar documentos de comunicación artística e producir obras plásticas con 

significado propio. 

9. Traballar de xeito colectivo nun fin común, apreciando as iniciativas dos demais e a 

realización correcta, precisa, ordenada e limpa das actividades. 

 

Debuxo xeométrico 

1. Trazar rectas paralelas e perpendiculares empregando escuadra e cartabón. 

2. Sumar e restar segmentos e  calcular a mediatriz dun segmento empregando a regra e 

o compás. 

3. Trazar círculos co compás coñecendo o raio. 

4. Dividir a circunferencia en partes iguais e aplicar a división da mesma á construción de 
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estrelas e elementos florais, para posteriormente darlle cor. 

5. Sumar e restar de ángulos mediante o emprego de escuadra e cartabón. 

6. Identificar e descompoñer a realidade en formas xeométricas simples e crear as súas 

propias composicións. 

7. Debuxar mediante o apoio de cuadrícula (debuxos a diferente escala, simetrías). 

8. Construír e clasificar os polígonos elementais, recoñecendo diferenzas e similitudes. 

 

3. Contribución ás competencias clave dende o eido artístico. 
 

3.1. Descrición. 

As competencias clave da educación primaria son o conxunto de destrezas, coñecementos e 

actitudes axeitadas ao contexto que todo o alumnado debe alcanzar para a súa realización e 

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa e a integración social. Seguiremos a 

Orde ECD/65/2015, anteriormente citada, para asegurar a súa conexión cos contidos e criterios de 

avaliación establecidos. 

As competencias clave son as seguintes: 
 
 

1.  Competencia en comunicación lingüística. 

 
2.  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
3.  Competencia dixital. 

 
4.  Competencia social e cívica. 

 
5.  Conciencia e expresións culturais. 

 
6.  Competencia para aprender a aprender. 

 
7.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

3.2. Contribución ás sete competencias clave. 

 
 Referidas á competencia en Comunicación lingüística: 

 

· Aprender un repertorio de cancións en lingua galega/castelá e/ou inglesa. 
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· Aprender novo vocabulario a través do canto de ladaíñas ao unísono. 
 

· Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e comunicación. 
 

· Poñer unha letra, con significado, a unha melodía coñecida. 
 

· Empregar a linguaxe musical e plástica, acompañada da verbal, para comunicar e 

expresar unha idea, sentimento e/ou situación. 

· Exposición de forma oral da obra artística creada por un mesmo ou por outros artísticas, 

tras un previo análise; así como de pequenos traballos de investigación. 

 Referidas á Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 

· Traballar a preescritura musical (concepto de liña e espazo). 
 

· Traballar visual e auditivamente e interpretar a proporción matemática nos musicogramas 

e a súa relación coa duración da melodía. 

· Traballar as figuras xeométricas nas fichas do alumno. 
 

· Traballar as figuras xeométricas coas coreografías que acompañan ás cancións e danzas. 

· Coñecer e identificar conceptos de xeometría presentes na realidade e en obras artísticas 

a través do debuxo xeométrico. 

 
· Medir e trazar formas xeométricas mediante a axuda de escuadra, cartabón e compás. 

 
· Empregar a regra como instrumento de medición exacta. 

 Referidas á Competencia dixital: 
 
 

· Presentar os aparatos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica de son: radiocasetes, 

tocadiscos- discos de vinilo, CD, reprodutores mp3, mp4… 

· Utilizar métodos audiovisuais para escoitar sons, ver instrumentos, crear e compartir 

materiais online, analizar obras artísticas, visitar museos de forma online... 

· Empregar distintas fontes para a busca de información. 
 

· Aplicar criterios éticos no uso das novas tecnoloxías. 
 

· Empregar ferramentas dixitais para a comunicación e construción de coñecemento e de 

obras audiovisuais. 

 
Referidas ás Competencias socias e cívicas: 
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· Desenvolver habilidades de cooperación para conseguir un resultado grupal satisfactorio. 

· Comprender a realidade da pluralidade social actual coa que convivimos e aprender a 

respectarnos. 

· Ter respecto e actitude de escoita nas intervencións individuais dos compañeiros. 
 

· Aceptar nas danzas e coreografías aos compañeiros/as sen discriminar a ninguén. 
 

· Coñecer, valorar e gozar do contorno natural, social e cultural, fomentando a súa 

conservación; poñendo especial fincapé na parte artística e na tradición. 

· Participar nas actividades vocais, instrumentais e coreográficas de grupo con interese e 

sen inhibicións. 

· Apreciar o traballo artístico propio e alleo, tolerando as diferentes interpretacións dunha 

mesma obra artística. 

 

 Referidas á Conciencia e expresións culturais: 
 

· Percibir e comprender o mundo que os rodea cando escoitan sons da contorna, gozando 

da mesma e valorándoa. 

· Ter curiosidade cara á fonte sonora dos instrumentos que manexan na escola e os que 

soan nas audicións de música culta. 

· Valorar as cancións populares como expresión cultural dos pobos, enriquecendo o 

chamado capital simbólico e cultural. 

· Valorar as manifestacións culturais do folclore galego e doutras culturas. 
 

· Representar sons mediante a expresión plástica. 
 

· Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 

· Escoitar, diferenciar e valorar os sons do medio no que viven. 
 

· Coñecer os instrumentos fixándose no material de corpo vibrante e na súa procedencia 

(árbores, canas, pel ou vexigas de animais, metais, etc). 

· Expresar sentimentos e emocións a través de códigos artísticos. 
 

 
 Referidas á competencia para Aprender a aprender: 

 
 
 

· Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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· Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o esforzo e logros acadados 

por medio da autoavaliación. 

· Ter iniciativa persoal na elaboración de exercicios creativos; así como nos remates 

plásticos do mesmo. 

· Ter curiosidade e interese individual na aprendizaxe de conceptos musicais, plásticos e 

interdisciplinais. 

· Aprender e practicar estratexias lingüísticas para realizar oralmente descricións dos sons 

que escoitan coa axuda dun apoio visual. 

· Xerar estratexias para aprender en distintos contextos. 
 

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

· Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 
 Referidas ao Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 
 
 

· Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
 

· Desenvolver a confianza en si mesmos mediante a dramatización, a práctica instrumental, 

a realización dunha danza, do canto coral e da exposición das creacións plásticas ou 

audiovisuais creadas de xeito individual ou en conxunto, 

· Fomentar o espírito de superación nas actividades individuais, alentado pola praxe 

docente. 

· Priorizar os obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 
 

· Superar as dificultades a través da constancia e do traballo diario. 
 

· Coordinar as tarefas e tempos do grupo na realización de traballos. 
 

· Transmitir entusiasmo para acadar obxectivos. 
 

· Elaborar fichas individualmente para desenvolver hábitos de esforzo, traballo individual, 

iniciativa persoal, curiosidade e creatividade na aprendizaxe. 

· Amosar iniciativa persoal para promover ou iniciar novas accións. 
 
 

4. Concreción curricular da materia de Educación Musical. 
 
4.1. Primeiro curso de Educación Primaria. 

4.1.1. Contidos. 
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Bloque 1 - Escoita 

 

· Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 
 

· Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e social. 
 

· Representación corporal e gráfica de sons de diferentes características. 

 

· Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas para a discriminación 

auditiva. Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as súas características. 

· Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas e masculinas. 

 

· Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos musicais da 

aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado. 

· Audición de pezas vocais e instrumentais. 
 

· Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas musicais breves. 
 

· Identificación das principais profesións relacionados coa música e da actividade que se 

desenvolve nelas (dirección, instrumentista e público). 

· Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada. 
 

· Elementos da música: tempo e dinámica. 
 

· Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música escoitada. 
 

· Forma musical: repetición e contraste. Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) 

en cancións e obras musicais. 

 
Bloque 2 – Interpretación musical 

 

· Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 
 

· Construción de instrumentos musicais sinxelos con obxectos de uso cotián. 
 

· Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación. 
 

· Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono. 
 

· Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas. 
 

· Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non convencionais, 

e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación tradicional. 
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· Iniciación á notación musical e ás grafías non convencionais como medio de 

representación da música: pentagrama, clave de sol, colocación das notas no 

pentagrama, figuras brancas, negras e silencio de negra. 

· Utilización da percusión corporal e dos instrumentos de pequena percusión como 

recursos para o acompañamento de textos, cancións e danzas. 

· Selección e combinación de ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas instrumentais. 

· Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes. 

 
 
Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 
 
 

· Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 

· Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

· Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos sonoros. 
 
 
 

4.1.2. Criterios mínimos de avaliación de Educación Musical para a promoción do 
alumnado no 1º curso de Educación Primaria. 

 
 
Bloque 1 - Escoita 

 

· Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto natural. 

· Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. 
 

· Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría. 
 

· Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impresións sentidas 

na audición. 

· Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos dunha obra 

musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 



19 
 

 
 
Bloque 2 – Interpretación musical 

 
 
 

· Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros obxectos, 

manipulando materiais como fonte de son. 

· Exercitar as vocalizacións e as pronuncias, interpretando un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e practicando a improvisación. 

· Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de movemento. 

 
 
Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 

· Realizar pequenas coreografías. 
 

· Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo. 
 
 

4.1.3. Estándares de aprendizaxe avaliables. 
 

A continuación distribúense os estándares de aprendizaxe por bloques para primeiro curso: 

 
 
Bloque 1: Escoita 

 

 

· Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

· Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente 

e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

· Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
 

· Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 
 

· Identifica voces masculinas e femininas. 
 

· Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 
 

· Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

· Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 
 

· Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 
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· Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

· Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 
 

· 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. 

· Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 
 

· Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

 
Bloque 2: Interpretación musical 

 

· Repite esquemas rítmicos escoitados. 
 

· Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 
 

· Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 
 

· Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 
 

· Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 
 

· Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 
 

· Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
 

· Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 
 

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

· Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento 

recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

· Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

Bloque 3: Música, movemento e danza 

 

· Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 
 

· Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 

respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

· Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
 

· Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 
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· Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
 
 

4.1.4, Relación entre os estándares de aprendizaxe e os outros elementos curriculares, 
así como coa temporalización. 

 
 

A continuación especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a 

temporalización proposta, así como a súa relación co resto de elementos curriculares. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables específicos a cada trimestre 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e 
femininas. 

 

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

 

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

 

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

 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións 
melódicas sobre algunha base dada. 

 

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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións 
melódicas sobre algunha base dada. 

 

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. 

 

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. 
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4.1.4. Estándares de aprendizaxe avaliables comúns a todos os trimestres 
 

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. 
 

EMB1.2.1. 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. EMB1.4.2. 

Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

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. 

 
EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

 
EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

 
EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 
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. 
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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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre Competencias clave 

 

§ 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. 

 

X 

 

X 

 

X 

§ CECC 

§ CAA 

§ EMB1.1.2. Representa 

graficamente ou corporalmente 

estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo 

e grave. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ EMB1.1.3. Recoñece e 

discrimina os sons do seu 

contexto. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ CCEC 

§ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 

informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas 

calidades. 

  
 

X 

§ CCEC 

§ CD 

§ EMB1.1.5. Identifica voces 

masculinas e femininas. 

 

 

X 

 

§ 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. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ CSC 

§ CCEC 



25 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 
 

CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre Competencias 
clave 

   

§ EMB1.2.2. Respecta as opinións 

dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras, así como do 

profesorado. 

 

X 

 

X 

 

X 

§ 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. 

 

 

X 
 

X 
§ CCEC 

§ EMB1.3.2. Coñece as figuras 

do/da director/ora de orquestra, 

instrumentista e público.. 

 

 

X 

  

§ 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. 

 
 

X 

 

X 

§ CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.4.2. Emprega vocabulario 

básico musical adaptado ao seu 

nivel. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ CCL 

§ 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 

§ 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. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 
 

CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre Competencias clave 

 
repetición (AA) e o contraste (AB) en 

cancións e obras musicais. 

 

§ EMB1.5.2. Utiliza notación non 

convencional para representar 

elementos do son. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ CCEC 

§ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 

informáticas sinxelas para 

realizar actividades musicais. 

 

X 

 

 

X 
§ CD 

§ CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

§ 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. 

 

X 

 

X 

 

X 

§ CCEC 

§ CMCCT 

§ CAA 

§ EMB2.1.2. Elabora pequenos 

instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

 

X 
 

X 

 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CSC 

§ EMB2.2.2. Realiza pequenas 

improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

 

 

X 
 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ EMB2.2.3. Fai de xeito 

consciente o proceso da 

respiración. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre Competencias 
clave 

   
§ EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ 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 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 
obstinatos 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. 

§ 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. 

 
 

X 
 

X 
§ CCEC 

§ CMCCT 

§ EMB2.3.2. Xoga a pregunta- 

resposta con motivos melódicos e 

rítmicos. 

 
 

X 

 

§ CAA 

§ CCEC 

§ CMCCT 

§ EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas 

rítmicos con brancas, negras e 

silencio de negra. 

 

X 

 

X 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ 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. 

 
 

 

X 

 

§ 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. 

  
 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre Competencias 
clave 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CSC 

§ EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos 

compañeiros e coas 

compañeiras, amosando 

interese e respectando as 

normas e as intervencións das 

demais persoas. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ EMB3.2.2. Coordinar 

extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos 

coa música. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o 

corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 
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4.1.5. Criterios de avaliación e promoción do alumnado. 
 

A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, 

mediante a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de 

calidade, ademais de identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso 

alumnado, así como os puntos fortes e débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos 

procesos do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de 

referencia o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por 

esta razón, a coordinación coa titora será especialmente importante, axudándonos a deseñar 

estratexias educativas máis efectivas e a atender á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das 

competencias clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios 

de avaliación e os estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada 

disciplina; e que anteriormente describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos, 

constatar a súa consecución. Usaremos varias rúbricas para avaliar de forma obxectiva e 

concreta diversos ámbitos da práctica musical; ademais dunha folla de rexistro individual, en 

formato anecdotario, onde iremos recollendo situacións e aspectos destacables que suceden 

nas diferentes sesións. Así mesmo, faremos uso dunha lista de control, para ir recollendo 

información sobre as habilidades e actitudes do alumnado en relación co traballo en grupo. O 

propio alumnado (coavaliación) tamén cubrirá, en determinados momentos, unha folla de control 

que reflexe iso e que os faga reflexionar sobre o traballo cooperativo. 

 
Tomará aquí un peso importante a actitude, interese, o esforzo e a disposición do alumnado, 

sendo un 30 % da nota final. O 50% virá determinado polo anteriormente descrito (estándares 

de aprendizaxe avaliables), mentres que o 20% da puntuación restante corresponderá á 

participación e á colaboración nas tarefas individuais e grupais propostas na aula. Esta nota 



30 
 

representará o 50% da nota da área artística, onde o outro 50% virá dado pola materia de 

Educación Plástica. 

 
Por outra banda, irase rexistrado o progreso do alumnado na adquisición das competencias 

clave, en relación aos estándares de aprendizaxe avaliables, ao longo dos tres trimestres. Será 

no último (avaliación continúa) cando, en colaboración coa titora e co resto de especialistas 

que imparten neste curso e, unha vez analizadas a adquisición das mesmas de xeito global, se 

deixe constancia das mesmas no boletín de avaliación. 

 

 

Peso na 
avaliación 

 
Instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables. 

 

 
50 % 

 
Observación directa e recollida da información nun 

diario de clase. Uso do anecdotario para 

situacións concretas. 

 
Actitude, interese, 

esforzo e disposición 

do alumnado. 
Comportamento 
axeitado en sintonía 
coas normas de aula. 

 

 
30 % 

Rúbricas (para avaliar actividades de danza, canto, 

interpretación musical con percusión corporal e/ou 

PAI, ...). 

  Listas de control para avaliar a actitude, o interese, 

o esforzo, e a disposición do alumnado a nivel 

individual; e no traballo en grupo. 

 
Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo 

(coavaliación). 

 
Participación e 

colaboración nas 

tarefas de aula. 

 
 
 

20 % 

 
Cualificación final 

 
Total: 100% 

 

 

 
Por outra parte, realizarase unha asemblea ao final de cada trimestre. Nela deixarase espazo 

para que o alumnado propoña estratexias para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe da 

materia e para que reflexione e se autoavalúe. Isto será tratado nunha linguaxe adaptada á idade, 

buscando sempre a participación mediante o diálogo. 

Por último, para avaliar a nosa acción docente tamén usaremos os estándares de logro, que 

nos permitirán reflexionar sobre o noso exercicio e, en función diso, tomar as decisións 
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oportunas, tanto para a propia mellora didáctica como para a programación exposta. 

 

 

4.2. Segundo curso de Educación Primaria. 

 

4.2.1. Contidos. 
 

Bloque 1 - Escoita 

 

· Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 
 

· Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e social. 
 

· Representación corporal e gráfica de sons de diferentes características. 
 

· Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as súas 

características. 

· Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas, masculinas e infantís. 

· Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos musicais da 

aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado. 

· Audición de pezas vocais e instrumentais. 
 

· Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas musicais breves, de culturas 

e de estilos diferentes 

· Audición activa dalgunha peza do repertorio tradicional galego.. 
 

· Identificación das principais profesións relacionados coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, dirección, instrumentista e público). 

· Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada. 
 

· Normas básicas de comportamento en concertos e outras representacións musicais. 
 

· Elementos da música: tempo(adagio, andante e allegro), dinámica e carácter. 
 

· Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música escoitada. 
 

· Forma musical: repetición e contraste. 
 

· Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) en cancións e obras musicais. 
 

· Pulso e acento. Compás binario. 
 

· As familias de instrumentos: vento, corda e percusión. 
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Bloque 2 – Interpretación instrumental 

 

· Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 

· Construción de instrumentos musicais sinxelos con obxectos de uso cotián. 
 

· Iniciación á frauta doce. O xilófono e o metalófono. 
 

· Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación. 
 

· Imitación de fórmulas melódicas. 
 

· Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono. 
 

· Imitación de fórmulas rítmicas. 
 

· Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non convencionais, e 

de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación tradicional. 

· Notación musical e grafías non convencionais como medio de representación da música: 

pentagrama, clave de sol, colocación dalgunha nota no pentagrama. 

· Utilización da percusión corporal e dos instrumentos de pequena percusión como 

recursos para o acompañamento de textos, cancións e danzas. 

· Selección e combinación de ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas instrumentais. 

· Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes. 

· Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos mediante o procedemento de 

pregunta-resposta. 

 
 
Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 
 
 

· Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 

· Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

· Práctica dalgunha danza tradicional galega. 
 

· Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos sonoros. 
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4.2.2. Criterios mínimos de avaliación de Educación Musical para o 2º curso de 
Educación Musical. 

 
Bloque 1 - Escoita 

 

· Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto natural. 

· Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. 
 

· Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría. 
 

· Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impresións sentidas 

na audición. 

· Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos dunha obra 

musical (timbre, velocidade, intensidade ou carácter). 

· Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias instrumentais. 
 
 
 
 
Bloque 2 – Interpretación instrumental 

 
 
 

· Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros obxectos, 

manipulando materiais como fonte de son. 

· Coñecer e manexar a frauta doce e algún instrumento de aula. ¿?? 
 

· Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e practicando a improvisación. 

· Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de movemento. 

 
 
Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 

· Realizar pequenas coreografías. 

· Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo. 
 
 

4.2.3. Estándares de aprendizaxe avaliables. 

 
Bloque 1: Escoita 
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· Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

· Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente 

e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

· Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
 

· Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades 

traballadas. 

· Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 
 

· Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 
 

· Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 
 

· Coñece as figuras do/da compositor/a, director/ora de orquestra, instrumentista e público 

así como as súas función, respectando e valorando os seus respectivos traballos. 

· Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

· Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 
 

· Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

· 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. 

· Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 
 

· Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 
 

· Recoñece e identifica algún instrumentos e clasifícaos por familias. 
 

Bloque 2: Interpretación instrumental 

 

· Repite esquemas rítmicos escoitados. 
 

· Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 
 

· Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa 

frauta e cos instrumentos da aula. 

· Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 
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· Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 
 

· Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 
 

· Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 
 

· Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
 

· Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 
 

· Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, 

engadindo a clave de sol. 

· Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de 

recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

· Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

 
 
Bloque 3: Música, movemento e danza 

 
 
 

· Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

 
· Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 

respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

· Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

 
· Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

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

 

4.2.4. Relación entre os estándares de aprendizaxe avaliables e os outros elementos 
curriculares, así como coa temporalización. 

 

A continuación especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a 

temporalización proposta, así como a súa relación co resto de elementos curriculares. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre 
 

SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º 
 

Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

§ 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. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ EMB1.1.2. Representa 

graficamente ou corporalmente 

estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo 

e grave. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ EMB1.1.3. Recoñece e 

discrimina os sons do seu 

contexto. 

 

X 
 

X 
 

X 
§ CCEC 

§ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 

informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva das 

calidades traballadas. 

 
 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CD 

§ EMB1.1.5. Identifica voces 

masculinas, femininas e infantís. 

 

 

X 

 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

§ 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. 

 

X X 
§ 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. 

 
 

 

 

X 

 § 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. 

 
 

X 

 

X 

§ CCL 

§ CCEC 

 

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

 

X 
 

X 
 

X 
 

§ CCL 
 

§ CCEC 

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

 

X 

 
 

X 

§ 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. 

§ B1.5. 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. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias clave 

 
§ B1.16. Identificación da repetición 

(AA) e o contraste (AB) en 
cancións e obras musicais. 

§ B1.17. Pulso e acento. Compás 
binario. 

 
§ EMB1.5.2. Utiliza notación non 

convencional para representar 
elementos do son. 

X X X § CCEC 

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

  

X § 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. 

X X X § CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

§ 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. X X X § CMCCT 

§ CCEC 

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

 

X 
 

§ 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. 

 

X X § 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. 

 

X X § CCEC 

§ CSC 

§ EMB2.3.2. Realiza pequenas 

improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

  

X § CCEC 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEGUNDO 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias clave 

   

§ EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o 

proceso da respiración. 

 

X X § CAA 

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

cancións ao unísono. 
X X X § CCEC 

§ CAA 

§ CMCCT 

§ j 

§ b 

§ B2.7. Imitación de fórmulas 

rítmicas. 

§ 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. 

§ B2.4. 

Reproducir, 

crear e 

representar 

esquemas 

rítmicos e 

melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e 

patróns de 

movemento. 

§ EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e 

textos con fórmulas rítmicas básicas. 
X X X § CCEC 

§ CMCCT 

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

 

X 
 

§ CCEC 

§ EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio 

de negra, engadindo a clave de sol. 

 
 

 

X 

 

 

X 

§ 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. 

  
 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 
obxectos e instrumentos para a sonorización de 

  

X § CCEC 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEGUNDO 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias clave 

 
§ 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. 

 
situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

    

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

§ 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. 

X X X § CCEC 

§ CSC 

§ EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

X X X § CSC 

§ j 

§ o 

 

 

§ B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais, 

e interpretación de danzas sinxelas. 

§ B3.2. Coñecer e 

valorar as 

posibilidades 

sonoras, de 

movemento e 

expresivas do 

corpo. 

§ EMB3.2.1. Responde co seu 

corpo a estímulos sonoros. 
X X X § CCEC 

§ EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 

e inferiores nos desprazamentos coa música. 
X X X § CCEC 

§ B3.3. Práctica dalgunha danza 

tradicional galega. B3.4. Improvisación 
de movementos en resposta a diferentes 
estímulos sonoros. 

§ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

X X X § CCEC 
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4.2.5. Criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, mediante 

a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de calidade, ademais de 

identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso alumnado, así como os puntos fortes 

e débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos 

procesos do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de referencia o 

seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por esta razón, a 

coordinación coa titora será especialmente importante, axudándonos a deseñar estratexias educativas 

máis efectivas e a atender á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das competencias 

clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada disciplina; e que anteriormente 

describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos, constatar a 

súa consecución. Prevese o uso de rúbricas para avaliar de forma obxectiva e concreta diversos 

ámbitos da práctica musical; ademais dunha folla de rexistro individual, en formato anecdotario, 

onde iremos recollendo situacións e aspectos destacables que suceden nas diferentes sesións. Así 

mesmo, faremos uso dunha lista de control, para ir recollendo información sobre as habilidades e 

actitudes do alumnado en relación co traballo en grupo. O propio alumnado (coavaliación) tamén 

cubrirá, en determinados momentos, unha folla de control que reflexe iso e que os faga reflexionar 

sobre o traballo cooperativo. 

 
Tomará aquí un peso importante a actitude, interese, o esforzo e a disposición do alumnado, sendo un 

30 % da nota final. O 50% virá determinado polo anteriormente descrito (estándares de aprendizaxe 

avaliables), mentres que o 20% da puntuación restante corresponderá á participación e 
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á colaboración nas tarefas individuais e grupais propostas na aula. Esta nota representará o 50% da 

nota da área artística, onde o outro 50% virá dado pola materia de Educación Plástica. 

 
Por outra banda, irase rexistrado o progreso do alumnado na adquisición das competencias clave, en 

relación aos estándares de aprendizaxe avaliables, ao longo dos tres trimestres. Será no último 

(avaliación continúa) cando, en colaboración coa titora e co resto de especialistas que imparten neste 

curso e, unha vez analizadas a adquisición das mesmas de xeito global, se deixe constancia das 

mesmas no boletín de avaliación. 

 
 Peso na 

avaliación 
Instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables. 

 

 
50 % 

 
Observación directa e recollida da información nun 

diario de clase. Uso do anecdotario para 

situacións concretas. 

 
Actitude, interese, 

esforzo e disposición 

do alumnado. 
Comportamento 
axeitado en sintonía 
coas normas de aula. 

 

 
30 % 

Rúbricas (para avaliar actividades de danza, canto, 

interpretación musical con percusión corporal e/ou 

PAI, ...). 

  Listas de control para avaliar a actitude, o interese, 

o esforzo, e a disposición do alumnado a nivel 

individual; e no traballo en grupo. 

 
Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo 

(coavaliación). 

 
Participación e 

colaboración nas 

tarefas de aula. 

 
 
 

20 % 

 
Cualificación final Total: 100% 

 

 
 
 

Por outra parte, realizarase unha asemblea ao final de cada trimestre. Nela deixarase espazo para que 

o alumnado propoña estratexias para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe da materia e para 

que reflexione e se autoavalíe. Isto será tratado nunha linguaxe adaptada á idade, buscando sempre a 

participación mediante o diálogo.
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Por último, para avaliar a nosa acción docente tamén usaremos os estándares de logro, que nos 

permitirán reflexionar sobre o noso exercicio e, en función diso, tomar as decisións oportunas, tanto 

para a propia mellora didáctica como para a programación exposta. 

 

4.3. Terceiro curso de Educación Primaria. 

4.3.1. Contidos. 

 

Bloque 1 - Escoita 

 

· Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do alumnado. 

· Asistencia a algunha representación musical. 
 

· Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras. 

· Audición de obras musicais de distintas características e procedencias. 
 

· Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento durante 

a audición de música e na asistencia a representacións. 

· Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 
 

· Acento e pulso. 
 

· Elementos musicais. Tempo e matices: forte, piano e mezzoforte. 
 

· Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, trío e coro). 

· Compases binarios e ternarios. 
 

· Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 

musicais binarias e ternarias. 

 
 

Bloque 2 – Interpretación Musical 
 
 
 

· Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías. 

· Frauta doce: dixitación da escala de do sen alteracións. 
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· Iniciación aos instrumentos de placas Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 

 
· Rexistro da música creada na aula mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

· Dobre barra e DC. 

· Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios. 

· Ditados melódicos sinxelos. 
 

· Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas. 
 

· Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados. 
 

· Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito. 
 

· Sonorización de imaxes    ou    representacións  dramáticas   

usandomateriais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

· Construción dun instrumento. 
 

 
Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 
 
 

· Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal. 
 

· Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

· Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva. 

· Iniciación á interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 
 

4.3.2. Criterios mínimos de avaliación de Educación Musical para a promoción do 
alumnado de terceiro curso de Educación Primaria. 

 

Bloque 1 - Escoita 

 

· Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer exemplos 

de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

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

· Analizar a organización de obras musicais sinxelas e escribir os elementos que 

as compoñen. 

· Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

· Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

· 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. 

· Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

· 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. 

4.3.3. Estándares de aprendizaxe avaliables. 
 

Bloque 1: Escoita 

 

· Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 

· Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

· Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

· Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 
 

· Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 
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· Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 
 

· Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

· Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou 

nunha partitura sinxela. 

· Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa 

estrutura. 

· Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os

 trazos característicos da música escoitada. 

 
 

Bloque 2: Interpretación musical 
 

· Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 
 

· Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
 

· Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con 

e sen acompañamento. 

· Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 
 

· Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados. 

· Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 
 

· Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas 

musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

· Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
 

 
Bloque 3: Música, movemento e danza 

 
· Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

· Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

· Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
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· Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 
4.3.4. Relación entre os estándares de aprendizaxe avaliables e os outros elementos 

curriculares, así como coa temporalización. 
 
 

A continuación especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a 

temporalización proposta, así como a súa relación co resto de elementos curriculares. 
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A continuación especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a temporalización proposta, así como a súa relación co resto de 

elementos curriculares. 

 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

§ 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 

§ 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. 

X X X § CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

X X X § CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.1.3. Coñece, entende e 

cumpre as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

 
 
X 

  
 
X 

§ CSC 

§ EMB1.1.4. Identifica 

manifestacións artísticas propias 

de Galicia. 

  

X § CAA 

§ CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO 
   

TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
   

Competencias clave 

 
de música e na asistencia a 

representacións. 

      

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 
 

 

X 

 

 

X 

§ 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. 

  
 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ EMB1.4.2. Identifica as partes 

dunha peza musical sinxela e 

presenta graficamente a súa 

estrutura. 

 
 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
   

Competencias clave 

   

§ EMB1.4.3. Representa 

graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos 

característicos da música 

escoitada. 

X X X § CCEC 

§ CAA 

§ CCL 

Bloque 2. Interpretación musical. 

§ 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. 

 
 

 

X 

 

 

X 

 

§ CCEC 
 

§ CAA 

 

§ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ CCEC 
 

§ CAA 
 

§ CMCCT 

 

§ EMB2.1.3. Interpreta pezas 

vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos con 

e sen acompañamento. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ CCEC 
 

§ CSC 

 

§ EMB2.1.4. Toma conciencia dos 

erros cometidos e amosa 

interese por mellorar. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias clave 

§ 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. 

 
 

 

X 

  

§ CAA 

§ CCEC 

§ CSIEE 

 

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

 

X 
 

X 
 

X 

 

§ 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. 

  
 

 

X 

 

§ CAA 

§ CD 

§ CCEC 

 

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

 

X 
  

§ CCEC 

§ CAA 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ CCEC 

§ CAA 

 

§ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 

 

X 
 

X 
 

X 

 

§ CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
   

Competencias 
clave 

   corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó . 

   

§ CAA 

§ CMCCT 

§ 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. 

X X X § CCEC 

§ CSC 

§ EMB3.2.2. Identifica, reproduce 

e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CCEC 

§ CSC 
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4.3.5. Criterios de avaliación e promoción do alumnado. 
 
 

A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, 

mediante a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de calidade, 

ademais de identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso alumnado, así como os 

puntos fortes e débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos 

procesos do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de referencia 

o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por esta razón, a 

coordinación coa titora será especialmente importante, axudándonos a deseñar estratexias educativas 

máis efectivas e a atender á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das competencias 

clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada disciplina; e que anteriormente 

describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos, constatar a 

súa consecución. Prevese o uso de varias rúbricas para avaliar de forma obxectiva e concreta diversos 

ámbitos da práctica musical; ademais dunha folla de rexistro individual, en formato anecdotario, 

onde iremos recollendo situacións e aspectos destacables que suceden nas diferentes sesións. Así 

mesmo, faremos uso dunha lista de control, para ir recollendo información sobre as habilidades e 

actitudes do alumnado en relación co traballo en grupo. O propio alumnado (coavaliación) tamén 

cubrirá, en determinados momentos, unha folla de control que reflexe iso e que os faga reflexionar 

sobre o traballo cooperativo. 

 
A actitude, interese, o esforzo e a disposición do alumnado contará para a nota final un 20 %. O 50% 

virá determinado polo anteriormente descrito (estándares de aprendizaxe avaliables), mentres que o 

30% da puntuación restante corresponderá á participación e á colaboración nas tarefas individuais e 
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grupais propostas na aula, entre as que se incluirán as interpretacións musicais. Esta nota representará 

o 50% da nota da área artística, onde o outro 50% virá dado pola materia de Educación Plástica. 

 
Por outra banda, irase rexistrado o progreso do alumnado na adquisición das competencias clave, en 

relación aos estándares de aprendizaxe avaliables, ao longo dos tres trimestres. Será no último 

(avaliación continúa) cando, en colaboración coa titora e co resto de especialistas que imparten neste 

curso e, unha vez analizadas a adquisición das mesmas de xeito global, se deixe constancia das 

mesmas no boletín de avaliación. 

 
 Peso na 

avaliación 
Instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables. 

 

 
50 % 

 
Observación directa e recollida da información nun 

diario de clase. Uso do anecdotario para 

situacións concretas. 

 
Actitude, interese, 

esforzo e disposición 

do alumnado. 
Comportamento 
axeitado en sintonía 
coas normas de aula. 

 

 
20 % 

Rúbricas (para avaliar actividades de danza, canto, 

interpretación musical con percusión corporal e/ou 

PAI, ...). 

  Listas de control para avaliar a actitude, o interese, 

o esforzo, e a disposición do alumnado a nivel 

individual; e no traballo en grupo. 

 
Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo 

(coavaliación). 

 
Participación e 

colaboración nas 

tarefas de aula, entre 

as que se inclúen 

interpretacións e 

improvisacións 

musicais. 

 
 
 
 
 

30 % 

 
Cualificación final Total: 100% 

 

 
 
 

Por outra parte, realizarase unha asemblea ao final de cada trimestre. Nela deixarase espazo para que 

o alumnado propoña estratexias para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe da materia e 
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para que reflexione e se autoavalíe. Isto será tratado nunha linguaxe adaptada á idade, 

buscando sempre a participación mediante o diálogo. 

 
Por último, para avaliar a nosa acción docente tamén usaremos os estándares de logro, que 

nos permitirán reflexionar sobre o noso exercicio e, en función diso, tomar as decisións 

oportunas, tanto para a propia mellora didáctica como para a programación exposta. 

 
 

4.4. Cuarto curso de Educación Primaria. 

4.4.1. Contidos. 
 
 

Bloque 1 - Escoita 

 

· Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes estilos 

e culturas, adaptadas á idade do alumnado. 

· Asistencia a representacións musicais e comentario posterior. 
 

· Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras. 

· Audición de obras musicais de distintas características e procedencias. 
 

· Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a representacións. 

· Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 
 

· Acento e pulso. 
 

· Elementos musicais: indicacións de tempo e matices( forttísimo, forte, piano e 
 

mezzoforte; dinámica e reguladores). 
 

· Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, orquestra e banda). 

· Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 
 

· Instrumentos:clasificación tradicional (vento, vento-madeira, vento –metal, corda 

percutida, friccionada e punteada, e percusión determinada e indeterminada). 

· Instrumentos da orquestra: achegamento a súa colocación. 
 

· Instrumentos da cultura galega e doutras culturas. 
 

· Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas musicais 



56 
 

binarias,ternarias e rondó 

· Uso de aplicacións informáticas educativas sinxelas para a análise e a produción 

musical. 

Bloque 2 – Interpretación instrumental 
 
 
 

· 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. 

· Uso dos instrumentos de placas Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 
 

· Rexistro gravado da interpretación feita e posterior análise e comentario. 
 

· Coordinación e sincronización individual e colectiva na interpretación: 

simultaneidade, sucesión e alternancia. 

· Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, redonda e corchea, e os seus silencios. 

· Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e corchea e os seus silencios 

en compases binarios e ternarios. 

· Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 
 

· Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas. 
 

· Creación de pequeñas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 
 

· Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito. 
 

· Sonorización de imaxes, vídeos ou representacións dramáticas usando materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

· Invención e construción dun instrumento. 
 

 
Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 
 

· Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal. 

· Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

· Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou inventados, 

procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva. 

· Interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
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4.4.2. Criterios mínimos de avaliación de Educación Musical para o cuarto curso de 
Educación Primaria. 

 

Bloque 1 - Escoita 

 

· Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer exemplos 

de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

· 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. 

· Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, amosando interese por 

coñecer instrumentos doutras culturas. 

· Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical, así como rexistros 

e aplicación informáticas para a análise e a produción musical. 

 
 

Bloque 2 – Interpretación instrumental 
 

· 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 proppor acción de mellora. 

· 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. 

· Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 
 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 
 

· 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. 

4.4.3. Estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Bloque 1: Escoita 

 

· Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 

· Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición 

dunha peza musical. 

· Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

· Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia. 
 

· Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

· Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais. 

· Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

· Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 
 

· Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 
 

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

· Procura información, organízaa e preséntaa sobra a música e os instrumentos 

doutras culturas. 

· Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou 

nunha partitura sinxela. 

· Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa gráficamente a súa 

estrutura. 

· Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

· Utiliza aplicación informáticas para representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

 
 

Bloque 2: Interpretación instrumental 
 

· Coñece e utiliza a linguaaxe musical para a interpretación de obras. 
 

· Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 



59 
 

 
· Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e 

sen acompañamento. 

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

· Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e manexados. 

· Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 
 

· Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e recursos informáticos 

para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas. 

· Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
 

 
Bloque 3: Música, movemento e danza 

 
· Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

· Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

· Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
 

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

 
· Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 
 
 

4.4.4. Relación entre os estándares de aprendizaxe avaliables e os outros elementos 
curriculares, así como coa temporalización. 

 
 

A continuación especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a 

temporalización proposta, así como a súa relación co resto de elementos curriculares.
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
   

Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

§ 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 

§ 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. 

X X X § CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

 

X X § CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.1.3. Coñece, entende e 
   

§ CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

 
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. 

 
respecta as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

 

X 

  

X 

 

§ EMB1.1.4. Identifica e valora as 

manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 

  
 

 

X 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ 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. 

X X X § CAA 

§ CCEC 

§ EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 

X X § CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 

completa os compases traballados. 
X X X § CCEC 

§ CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

§ 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. 

X X X § CAA 

§ CCEC 

§ EMB1.4.2. Clasifica os 

instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión. 

X X X § CAA 

§ CCEC 

§ EMB1.4.3. Procura información, 

organízaa e preséntaa sobre a 

música e os instrumentos 

doutras culturas. 

  
 

 

X 

§ CCEC 

§ CAA 

§ CSIEE 

§ CD 

§ 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. 

 
 

 

X 

 

 

X 

§ CAA 

§ CCEC 

§ EMB1.5.2. Identifica as partes 

dunha peza musical sinxela e 

representa graficamente a súa 

estrutura. 

 
 

 

X 

 

 

X 

§ CAA 

§ CCEC 

§ EMB1.5.3. Representa 

graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os 

trazos característicos da música 

escoitada. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CAA 

§ CCEC 

§ EMB1.5.4. Utiliza aplicacións 

informáticas para representar ou 

   

§ CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

   
realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

  

X § CD 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

§ 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. 

X X X § CCEC 

§ CAA 

§ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

 

X X § CCEC 

§ CAA 

§ EMB2.1.3. Interpreta pezas 

vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos, con 

e sen acompañamento. 

X X X § CCEC 

§ CAA 

§ CSC 

§ EMB2.1.4. Analiza a 

interpretación e valora o 

resultado, amosando interese 

por mellorar. 

X X X § CAA 

§ CSC 

§ j § B2.7. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos sobre bases 

§ B2.2. Explorar estruturas musicais 

e seleccionar e combinar ideas 

§ EMB2.2.1. Crea unha peza 

musical sinxela a partir da 

   

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

§ b musicais dadas. 

§ B2.8. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas. 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio, individual ou grupal. 

selección, a combinación e a 

organización dunha serie de 

elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 
 

X 

 
§ CCEC 

§ EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

X X X § CSC 

§ j 

§ d 

§ B2.9. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou 

escrito. 

§ B2.10. Sonorización de imaxes, 

vídeos ou representacións 

dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

§ B2.11. Invención e construción dun 

instrumento. 

§ B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

§ EMB2.3.1. Emprega 

instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e 

recursos informáticos para crear 

pezas musicais sinxelas para a 

sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

  
 

 

X 

§ CD 

§ CAA 

§ CSIEE 

§ EMB2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar a 

un existente. 

 
 

 

X 

 

§ CCEC 

§ CAA 

§ CSIEE 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

§ 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. 

X X X § CCEC 

§ EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 
X X X § CCEC 

§ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

   
corresponden coa forma interna dunha 

obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

   
§ CMCCT 

§ j 

§ b 

§ o 

§ B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual 

e colectiva. 

§ B3.2. 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. 

X X X § CCEC 

§ CAA 

§ EMB3.2.2. Recoñece danzas de 

diferentes lugares e culturas, e 

valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

X X X § CAA 

§ CCL 
 § B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

   
§ CCEC 

 

§ EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

X X X § CCEC 

     § CSC 
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4.4.5. Criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

 
 

A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, 

mediante a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de calidade, 

ademais de identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso alumnado, así como os 

puntos fortes e débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos 

procesos do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de referencia 

o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por esta razón, a 

coordinación coa titora será especialmente importante, axudándonos a deseñar estratexias educativas 

máis efectivas e a atender á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das competencias 

clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada disciplina; e que anteriormente 

describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos, constatar a 

súa consecución. Prevese o uso de varias rúbricas para avaliar de forma obxectiva e concreta diversos 

ámbitos da práctica musical; ademais dunha folla de rexistro individual, en formato anecdotario, 

onde iremos recollendo situacións e aspectos destacables que suceden nas diferentes sesións. Así 

mesmo, faremos uso dunha lista de control, para ir recollendo información sobre as habilidades e 

actitudes do alumnado en relación co traballo en grupo. O propio alumnado (coavaliación) tamén 

cubrirá, en determinados momentos, unha folla de control que reflexe iso e que os faga reflexionar 

sobre o traballo cooperativo. 

 
A actitude, interese, o esforzo e a disposición do alumnado contará para a nota final un 20 %. O 50% 

virá determinado polo anteriormente descrito (estándares de aprendizaxe avaliables), mentres que o 

30% da puntuación restante corresponderá á participación e á colaboración nas tarefas individuais e 
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grupais propostas na aula, entre as que se incluirán as interpretacións musicais. Esta nota representará 

o 50% da nota da área artística, onde o outro 50% virá dado pola materia de Educación Plástica. 

 
Por outra banda, irase rexistrado o progreso do alumnado na adquisición das competencias clave, en 

relación aos estándares de aprendizaxe avaliables, ao longo dos tres trimestres. Será no último 

(avaliación continúa) cando, en colaboración coa titora e co resto de especialistas que imparten neste 

curso e, unha vez analizadas a adquisición das mesmas de xeito global, se deixe constancia das 

mesmas no boletín de avaliación. 

 
 Peso na 

avaliación 
Instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables. 

 

 
50 % 

 
Observación directa e recollida da información nun 

diario de clase. Uso do anecdotario para 

situacións concretas. 

 
Actitude, interese, 

esforzo e disposición 

do alumnado. 
Comportamento 
axeitado en sintonía 
coas normas de aula. 

 

 
20 % 

Rúbricas (para avaliar actividades de danza, canto, 

interpretación musical con percusión corporal e/ou 

PAI, ...). 

  Listas de control para avaliar a actitude, o interese, 

o esforzo, e a disposición do alumnado a nivel 

individual; e no traballo en grupo. 

 
Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo 

(coavaliación). 

 
Participación e 

colaboración nas 

tarefas de aula, entre 

as que se inclúen 

interpretacións e 

improvisacións 

musicais. 

 
 
 
 
 

30 % 

 
Cualificación final Total: 100% 

 

 
 
 

Por outra parte, realizarase unha asemblea ao final de cada trimestre. Nela deixarase espazo para 

que o alumnado propoña estratexias para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe da materia e 
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para que reflexione e se autoavalíe. Isto será tratado nunha linguaxe adaptada á idade, buscando 

sempre a participación mediante o diálogo. 

 
Por último, para avaliar a nosa acción docente tamén usaremos os estándares de logro, que 

nos permitirán reflexionar sobre o noso exercicio e, en función diso, tomar as decisións oportunas, 

tanto para a propia mellora didáctica como para a programación exposta. 

 

4.5. Quinto curso de Educación Primaria. 

4.5.1. Contidos. 
 

Bloque 1 – Escoita 

 

· Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes estilos e 

culturas adaptadas á idade do alumnado. 

· Asistencia a representacións musicais. 
 

· Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 
 

· Acento e pulso. 
 

· Elementos musicais: indicacións de tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores). 

· Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e corais. 

· Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 
 

· Elaboración dun proxecto de difusión da cultura musical. 
 

· Instrumentos: clasificación técnica segundo a produción do son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

· Agrupacións instrumentais (orquestra, banda, tuna etc.). 
 

· Instrumentos doutras culturas. 
 

· Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó. 

· Melodías con cambios de compás. 
 

· Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras. 

· Investigación de campo sobre a música do seu concello en relación coa maneira de 
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vivir dos seus devanceiros e das súas devanceiras. 

 
 

Bloque 2 – Interpretación musical 
 

· Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao unísono e canons, de 

maneira colectiva, con ou sen acompañamento. 

· Frauta doce: dixitación da escala de do sen alteracións. 

· 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 

culturas. 

· Gravación e rexistro da interpretación. 
 

· Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e corchea, e os seus silencios en 

compases binarios, ternarios e cuaternarios. 

· Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 
 

· Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 
 

· Proxecto: concerto ou musical. 
 

· Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito. 
 

· Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas usando diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

· Invención e construción dun instrumento. 
 

· Exploración da morfoloxía de diferentes instrumentos musicais amosando interese polo 

seu coidado. 

 
 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 
 

· Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal. 
 

· Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura sinxela. 
 

· Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou inventados, 

procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva. 

· Interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
 

· Proxecto: certame de danza. 
 

4.5.2. Criterios mínimos de avaliación de Educación Musical para a promoción do 
alumnado no 5º curso de Educación Primaria. 
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Bloque 1 - Escoita 

 

· Escoitar obras de características ou estilos e compositores e compositoras diferentes, 

recoñecer as diferenzas e/ou as relacións existentes, e facer unha valoración posterior. 

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

contexto. 

· Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen. 

· 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 contribuír á formación e á satisfacción persoal e 

colectiva, e encher o tempo de lecer. 

· Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as principais 

características de instrumentos doutras culturas. 

· Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 
 

· 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. 

 
 

Bloque 2 – Interpretación musical 
 

· 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. 

· 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. 

· Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 
 
 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 
 

· Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas demais 



71 
 

persoas, para realizar representacións musicais colectivas de xeito lúdico. 

· Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras culturas. 
 

· 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. 

 
 

4.5.3. Estándares de aprendizaxe avaliables. 
 
 
 
Bloque 1: Escoita 

 

· Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
 

· Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición 

dunha peza musical. 

· Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 
 

· Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

· Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes 

nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

· Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 
 

· Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

· Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 
 

· Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados. 
 

· Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 
 

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

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

· Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 
 

· Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

· Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 
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· Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

· Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa 

estrutura. 

· Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada. 

· Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 
 

· Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo 

realizado.. 

 
 
Bloque 2: Interpretación musical 
 

· Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 
 

· Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 
 

· Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento 

· Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 
 

· Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha 

obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

· Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

· Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 
 

· Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia 

cultura. 

· Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

· Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
 

 
Bloque 3: Música, movemento e danza 
 

· Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

· Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha 



73 
 

obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

· Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
 

· Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

· Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
 

· Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 
 

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

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

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

4.5.4. Relación entre os estándares de aprendizaxe avaliables e os outros elementos 
curriculares, así como coa temporalización. 

 
A continuación, especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a 

temporalización proposta, así como a súa relación co resto de elementos curriculares. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

§ 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 

§ 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. 

X X X § CCL 

§ CCEC 

§ EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as impresións e os 
X X X § CCL 

§ CCEC 
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musicais. 

 
sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

    

§ EMB1.1.3. Respecta as opinións 

dos compañeiros e das 

compañeiras. 

X X X § CSC 

§ EMB1.1.4. Coñece, entende e 

respecta as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

X 
 

X § 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ 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. 

 

X 
 

§ CCEC 

§ CAA 

§ CCL 

§ EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 

X X § CCEC 

§ CAA 

§ CCL 

§ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 

completa os compases 

traballados. 

 

X X § CCEC 

§ CMCCT 
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§ EMB1.3.4. Identifica e utiliza 

correctamente os elementos da 
linguaxe musical traballados. 

X X X § 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 contribuír 

á formación e á satisfacción persoal 

e colectiva, e encher o tempo de 

lecer. 

§ EMB1.4.1. Procura e selecciona 
a información de xeito autónomo 
e con sentido crítico. 

  

X § CAA 

§ CD 

§ CSIEE 

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

X X X § CAA 

§ CSIEE 

§ CSC 

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

  

X § 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. 

X X X § CCEC 

§ CAA 

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

X X X § CCEC 

§ CAA 

§ CCL 

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

  

X § CCEC 

§ CAA 
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§ 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. 

 

X X § CCEC 

§ CAA 

§ EMB1.6.2. Identifica as partes 

dunha peza musical sinxela, e 

representa graficamente a súa 

estrutura. 

X X X § CCEC 

§ CMCCT 

§ CAA 

§ EMB1.6.3. Representa 

graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos 

característicos da música 

escoitada. 

X X X § 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. 

 

X X § CCEC 

§ EMB1.7.2. Expón a información 

recollida de xeito ordenado, e 

achega evidencias do traballo 

realizado. 

  

X § CCL 

§ CD 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

§ j 

§ b 

§ B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas 

ao unísono e canons, de maneira 

§ B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, en 

§ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 

linguaxe musical tratada para a 

interpretación de obras. 

X X X § CCEC 

§ CAA 
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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 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. 

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. 

§ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías e 

ritmos. 

 

X X § CCEC 

§ CAA 

§ EMB2.1.3. Interpreta pezas 

vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos, con 

e sen acompañamento 

X X X § CCEC 

§ CAA 

§ EMB2.1.4. Fai avaliación da 

interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar 

X X X § 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. 

 
 

 

X 

  

§ CCEC 
 

§ CAA 

 

§ EMB2.2.2. Crea unha peza 

musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a 

  

X 

  

§ CCEC 
 

§ CAA 
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organización dunha serie de 

elementos dados previamente, 

coñecidos ou manexados. 

    

 

§ EMB2.2.3. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

X X X  

§ CSC 

 

§ EMB2.2.4. Realiza 

acompañamentos sinxelos de 

cancións e melodías 

relacionadas coa propia cultura. 

 X X  

§ 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. 

  X  

§ CCEC 
 

§ CD 
 

§ CAA 

 

§ EMB2.3.2. Constrúe algún 

instrumento orixinal ou similar a 

un existente. 

 
 

 

X 

  

§ CCEC 
 

§ CAA 
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BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ 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. 

X X X § 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. 

X X X § CCEC 

§ CMCCT 

§ EMB3.2.2. Coñece e identifica 

danzas de diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa achega 

ao patrimonio artístico e cultural. 

 

X X § CCEC 

§ CSC 

§ EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

X X X § 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 

§ EMB3.3.1. Planifica a 
coreografía de acordo coa 
estrutura musical dada. 

 

X X § CSIEE 
§ CAA 
§ CMCCT 



81 
 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

  

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. 

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

demais persoas. 

X X X § CSC 

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

  

X § CCL 

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

 

X X § CAA 
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4.5.5. Criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

 
 
A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, mediante 

a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de calidade, ademais de 

identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso alumnado, así como os puntos fortes e 

débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos procesos 

do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de referencia o seu progreso 

no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por esta razón, a coordinación coa titora 

será especialmente importante, axudándonos a deseñar estratexias educativas máis efectivas e a atender 

á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das competencias 

clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada disciplina; e que anteriormente describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos, constatar a súa 

consecución. Prevese o uso de varias rúbricas para avaliar de forma obxectiva e concreta diversos 

ámbitos da práctica musical; ademais dunha folla de rexistro individual, en formato anecdotario, onde 

iremos recollendo situacións e aspectos destacables que suceden nas diferentes sesións. Así mesmo, 

faremos uso dunha lista de control, para ir recollendo información sobre as habilidades e actitudes do 

alumnado en relación co traballo en grupo. O propio alumnado (coavaliación) tamén cubrirá, en 

determinados momentos, unha folla de control que reflexe iso e que os faga reflexionar sobre o traballo 

cooperativo. 

 
A actitude, interese, o esforzo e a disposición do alumnado contará para a nota final un 10 %. O 60% virá 

determinado polo anteriormente descrito (estándares de aprendizaxe avaliables), mentres que o 30% da 

puntuación restante corresponderá á participación e á colaboración nas tarefas individuais e 
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grupais propostas na aula, entre as que se incluirán as interpretacións musicais. Esta nota representará 

o 50% da nota da área artística, onde o outro 50% virá dado pola materia de Educación Plástica. 

 
Por outra banda, irase rexistrado o progreso do alumnado na adquisición das competencias clave, en 

relación aos estándares de aprendizaxe avaliables, ao longo dos tres trimestres. Será no último (avaliación 

continúa) cando, en colaboración coa titora e co resto de especialistas que imparten neste curso e, unha 

vez analizadas a adquisición das mesmas de xeito global, se deixe constancia das mesmas no boletín de 

avaliación. 

 
 Peso na 

avaliación 
Instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables. 

 

 
60 % 

 
Observación directa e recollida da información nun 

diario de clase. Uso do anecdotario para situacións 

concretas. 

 
Actitude, interese, 

esforzo e disposición 

do alumnado. 
Comportamento 
axeitado en sintonía 
coas normas de aula. 

 

 
20 % 

Rúbricas (para avaliar actividades de danza, canto, 

interpretación musical con percusión corporal e/ou 

PAI, ...). 

  Listas de control para avaliar a actitude, o interese, 

o esforzo, e a disposición do alumnado a nivel 

individual; e no traballo en grupo. 

 
Probas escritas. 

 
Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo 

(coavaliación). 

 
Participación e 

colaboración nas 

tarefas de aula, entre 

as que se inclúen 

interpretacións e 

improvisacións 

musicais. 

 
 
 
 
 

20 % 

 
Cualificación final Total: 100% 

 

 
 
 

Por outra parte, realizarase unha asemblea ao final de cada trimestre. Nela deixarase espazo para que 

o alumnado propoña estratexias para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe da materia e 
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para que reflexione e se autoavalíe. Isto será tratado nunha linguaxe adaptada á idade, buscando sempre 

a participación mediante o diálogo. 

 
Por último, para avaliar a nosa acción docente tamén usaremos os estándares de logro, que nos 

permitirán reflexionar sobre o noso exercicio e, en función diso, tomar as decisións oportunas, tanto para 

a propia mellora didáctica como para a programación exposta. 

 
 

4.6. Sexto curso de Educación Primaria. 

 
4.6.1. Contidos. 

 
 

Bloque 1 – Escoita 
 

· Audición de música contemporánea, e investigación e valoración das pposibilidades do 

son. 

· Identificación e apreciación das calidades dos sons do contexto. 
 

· Identificación e apreciación de formas musicais sinxelas. 
 

· Identificación a través da escoita de tipos de voces (soprano, contralto, tenor e baixo), 

instrumentos, variacións e contrastes de velocidade. 

· Valoración e interese pola música de diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 

galega. 

· Audición activa e comentada de música variada da nosa cultura e doutras culturas. 
 

· Actitude atenta, silenciosa e respectuosa durante a audición de música e/o una 

asistencia a representacións musicais. 

· Indagación sobre as normas que regulan a propiedade intelectual. Valoración e 

presentación de resultados. 

 
 

Bloque 2 – Interpretación instrumental 
 

· Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz. 
 

· Interpretación de pezas con instrumentos de aula e/ou frauta doce. 
 

· Interpretación, memorización e improvisación guiada de canciónsa unha ou varias 

voces, desenvolvendo progresivamente a dicción, a afinación e a técnica vocal. Canon. 

· Recoñecemento de tipos de instrumentos acústicos e electrónicos, agrupacións 
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instrumentais e vocais, e rexistros da voz. 

· Utilización das grafías convencionais na lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 

· Gravación e rexistro das interpretacións para unha valoración e unha análise 

posteriores 

· Interese pola mellora do proceso de interpretación e do resultado final. 
 

· Traballo cooperativo, asumindo as responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas do grupo. 

· Creación de mensaxes musicais con contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos. 

· 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. 

· Exploración das posibilidades sonoras e expresivas dos medios audiovisuais e 

tecnolóxicos para comunicar. Creación de cuñas radiofónicas e videoanuncios. 

· 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. 

 
 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 
 

· Identificación do corpo como instrumento. Indagación e valoración sobra as posibilidades 

expresivas e comunicativas do corpo en distintas representacións artísticas ou situación 

cotiás. 

· Valotación e recoñecemento das danzas e a súa contribución ao noso patrimonio 

artístico e cultural. 

· Interpretación de danzas coidando a coordinación individual e colectiva. 
 

· Invención de coreografías sinxelas para cancións e pezas musicais de diferentes estilos. 

· Gravación e rexistro das danzas interpretadas. Análise de valoración do produto. 
 
 

4.6.2. Criterios mínimos de avaliación de Educación Musical para o sexto curso de 
Educación Primaria. 
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Bloque 1 - Escoita 

 

· Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de maneira que sirvan 

como marco de referencia para creación propias. 

· Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as 

compoñen. 

· 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. 

 
 

Bloque 2 – Interpretación instrumental 
 

· Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da canción e das súas 

posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

· Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos musicais de repetición, 

variación e contraste, en 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. 

· Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 
 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 
 

· 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. 

 

 
4.6.3. 4.6.3. Estándares de aprendizaxe avaliables. 

 
 

Bloque 1: Escoita 

 

· Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso. 
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· Distingue e clasifica tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de  velocidade 

e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha 

valoración destas. 

· Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creación propias. 

· Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

· 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 instrumental 
 

· Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversa, e recréaas. 
 

· Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, 

e agrupacións vocais e instrumentais. 

· Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 
 

· Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
 

· Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para 

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

· Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa 

achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

· Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo 

· Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos. 

· Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais. 

· Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes. 
 

· Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e 

para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

 
 

Bloque 3: Música, movemento e danza 
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· Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

· Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
 

· Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

· Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e entende a 

importancia da súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

· Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma iinterna dunha obra musical 

e supón unha orde espacial e temporal. 

· Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por mellorar o 

produto. 

· Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza 

nas propias posibilidades e nas das demais persoas. 

· Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 
 

 
4.6.4. Relación entre os estándares de aprendizaxe avaliables e o resto de elementos 

curriculares, así como coa temporalización. 
 

A continuación especificase a relación entre estándares de aprendizaxe avaliables e a 

temporalización proposta, así como a súa relación co resto de elementos curriculares. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

 

§ 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. 

X X X § 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. 

X X X § CCEC 
§ CAA 
§ CCL 

§ EMB1.2.2. Interésase por 

descubrir obras musicais de 

   

§ CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

   
diferentes características, e 

utilízaas como marco de 

referencia para as creacións 

propias. 

  

X § 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. 

X 
 

X § 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. 

 
 

 

X 

 

§ CSC 

§ CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

§ 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. 

 
 

 

X 

 

§ 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 guiada de cancións 

 

§ B2.2. Interpretar composicións 

sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de 

repetición, variación e contraste, en 

solitario ou en grupo, mediante a 

 

§ EMB2.2.1. Recoñece e clasifica 

instrumentos acústicos e 

electrónicos, diferentes rexistros 

da voz, e agrupacións vocais e 

instrumentais. 

X X X  

§ CCEC 

 

§ CAA 



91 
 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias clave 
 

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. 

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. 

 

X 
 

X 
 

X 

 

§ CCEC 

 

§ EMB2.2.3. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías 

e ritmos sinxelos. 

 

X 
 

X 
 

X 

 

§ CCEC 

 

§ EMB2.2.4. Interpreta 

pezas vocais e 

instrumentais de 

diferentes épocas, estilos 

e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ CAA 

 

§ CCEC 

 

§ EMB2.2.6. Amosa respecto 

polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias clave 

    

§ EMB2.2.7. Analiza as 

interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa 

interese por traballar para 

corrixilos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

§ 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. 

 
 

 

X 

 

 

X 

 

§ CCEC 

 

§ CAA 

 

§ CD 

§ EMB2.3.2. Presenta e expón 

a información de xeito claro, 

ordenado e limpo en varios 

soportes. 

 

X X § 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. 

   

 

 

 

 

X 

§ CD 

§ CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
 

1º 
 

2º 
 

3º 
Competencias 

clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

§ j 
 

§ 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. 

§ B3.2. 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. 

 

§ 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CAA 

§ b § CCEC 

§ h/d  

§ o  

  

§ EMB3.1.2. Controla a postura e 

a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

X X X § CCEC 

  

§ EMB3.1.3. Coñece danzas de 

distintas épocas e lugares, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

X X X § CCEC 

  

§ EMB3.1.4. Reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais españolas, e 

entende a importancia da súa 

continuidade e o traslado ás 

xeracións futuras. 

 

X X § CSC 

 § CCEC 

  

 

§ EMB3.1.5. Inventa coreografías 

de grupo que corresponden coa 

forma interna dunha obra 

musical e supón unha orde 

espacial e temporal. 

 

X X § CAA 

 § CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO Trimestre SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 1º 2º 3º Competencias 
clave 

    

§ EMB3.1.6. Analiza as danzas 

realizadas, recoñece os erros e 

amosa interese por mellorar o 

produto. 

X X X § 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

§ CAA 

§ CSC 

§ EMB3.1.8. Amosa respecto 

polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

X X X § CSC 
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4.6.5. Criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

 
 

A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, mediante 

a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de calidade, ademais de 

identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso alumnado, así como os puntos fortes 

e débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos 

procesos do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de referencia o 

seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por esta razón, a 

coordinación coa titora será especialmente importante, axudándonos a deseñar estratexias educativas 

máis efectivas e a atender á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das competencias 

clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada disciplina; e que anteriormente 

describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos, constatar a 

súa consecución. Prevese o uso de varias rúbricas para avaliar de forma obxectiva e concreta diversos 

ámbitos da práctica musical; ademais dunha folla de rexistro individual, en formato anecdotario, 

onde iremos recollendo situacións e aspectos destacables que suceden nas diferentes sesións. Así 

mesmo, faremos uso dunha lista de control, para ir recollendo información sobre as habilidades e 

actitudes do alumnado en relación co traballo en grupo. O propio alumnado (coavaliación) tamén 

cubrirá, en determinados momentos, unha folla de control que reflexe iso e que os faga reflexionar 

sobre o traballo cooperativo. 

 
A actitude, interese, o esforzo e a disposición do alumnado contará para a nota final un 10 %. O 60% 

virá determinado polo anteriormente descrito (estándares de aprendizaxe avaliables), mentres que o 

30% da puntuación restante corresponderá á participación e á colaboración nas tarefas individuais e 
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grupais propostas na aula, entre as que se incluirán as interpretacións musicais. Esta nota representará 

o 50% da nota da área artística, onde o outro 50% virá dado pola materia de Educación Plástica. 

 
Por outra banda, irase rexistrado o progreso do alumnado na adquisición das competencias clave, en 

relación aos estándares de aprendizaxe avaliables, ao longo dos tres trimestres. Será no último 

(avaliación continúa) cando, en colaboración coa titora e co resto de especialistas que imparten neste 

curso e, unha vez analizadas a adquisición das mesmas de xeito global, se deixe constancia das 

mesmas no boletín de avaliación. 

 
 Peso na 

avaliación 
Instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables. 

 

 
60 % 

 
Observación directa e recollida da información nun 

diario de clase. Uso do anecdotario para 

situacións concretas. 

 
Actitude, interese, 

esforzo e disposición 

do alumnado. 
Comportamento 
axeitado en sintonía 
coas normas de aula. 

 

 
20 % 

Rúbricas (para avaliar actividades de danza, canto, 

interpretación musical con percusión corporal e/ou 

PAI, ...). 

  Listas de control para avaliar a actitude, o interese, 

o esforzo, e a disposición do alumnado a nivel 

individual; e no traballo en grupo. 

 
Probas escritas. 

 
Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo 

(coavaliación). 

 
Participación e 

colaboración con 

respeto nas tarefas 

de aula, entre as que 

se inclúen 

interpretacións e 

improvisacións 

musicais. 

 
 
 
 
 

20 % 

 
Cualificación final Total: 100% 

 

 
 
 

Por outra parte, realizarase unha asemblea ao final de cada trimestre. Nela deixarase espazo para 

que o alumnado propoña estratexias para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe da materia e 
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para que reflexione e se autoavalíe. Isto será tratado nunha linguaxe adaptada á idade, 

buscando sempre a participación mediante o diálogo. 

 
Por último, para avaliar a nosa acción docente tamén usaremos os estándares de logro, 

que nos permitirán reflexionar sobre o noso exercicio e, en función diso, tomar as decisións 

oportunas, tanto para a propia mellora didáctica como para a programación exposta. 

 

 
5. Concreción curricular da materia de Educación Plástica. 
 
5.1. Contidos. 

 
Estes son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao 

logro dos obxectivos de etapa, así como á adquisición das competencias clave. Na materia de 

Educación Plástica organízanse en tres bloques segundo a súa temática: Educación Audiovisual, 

Expresión Artística, e no caso do 5º e 6º curso engádese o bloque de Debuxo Xeométrico. A 

continuación, exponse a súa relación por cursos: 

 

1º Curso 

Bloque 1. Educación audiovisual 

B1.1. Valoración e respecto polas obras plásticas do contorno. 

B1.2. Valoración da limpeza, a orde e a presentación ao realizar un traballo.  

B1.3. Satisfacción na manipulación e na exploración de diferentes materiais.  

B1.4. Interese por usar adecuadamente os instrumentos, os espazos etc.  

B1.5. Observación e exploración sensorial dos elementos plásticos presentes nos ámbitos 

natural, artificial e artístico. 

B1.6. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo. 

B1.7. Observación de elementos plásticos do ambiente artificial presentes en edificios, moblaxe 

urbana, luminosos ou sinais. 

B1.8. Descrición verbal de sensacións e observacións das obras plásticas.  

B1.9. Observación da obra plástica e visual no contexto, en exposicións e en museos, e 

comentarios posteriores sobre elas.  
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B1.10. Expresión oral das impresións que a obra artística xera. 

B1.11. Exploración de distancias, percorridos e situacións de obxectos e persoas en relación co 

espazo. 

B1.12. Observación de diferentes maneiras de representar o espazo (fotografía aérea, planos de 

vivendas, maquetas, mapas etc.)

Bloque 2. Expresión Artística

B2.1. Uso de diferentes formas, texturas e cores nas producións.

B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, encartado 

de formas etc. 

B2.3. Manipulación de obxectos para a súa transformación (monicreques, disfraces, escenarios 

etc.)

B2.4. Exploración de recursos dixitais para a creación de obras. 

B2.5. Manipulación adecuada de materiais, instrumentos e espazos.

2º Curso

Bloque 1. Educación audiovisual

B1.1.Exploración sensorial de elementos presentes no contorno natural (plantas, árbores, 

minerais, animais, auga etc.). 

B1.2. Observación de elementos plásticos do entorno artificial (edificios, mobiliario urbano, 

luminosos, sinais etc.). 

B1.3. Observación comentario da obra plástica e visual no contexto, en exposicións e en museos. 

B1.4. Curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas que ofrece o contexto. Identificación 

de nomes da profesión artística. 

B1.5. Descrición de imaxes presentes no contexto. 

B1.6. Exploración dos elementos plásticos nas imaxes (ilustracións, fotografías, cromos, carteis, 

logos etc.)

B1.7. Manipulación de obxectos cotiáns con diferentes texturas e formas. 

B1.8. Descrición verbal de sensacións e observacións. 

B1.9. Exploración de distancias, percorridos e situacións de obxectos e persoas en relación co 
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espazo.

B1.10. Observación de diferentes maneiras de representar o espazo (fotografía aérea, planos, 

maquetas, mapas etc.).

B1.11. Experimentación con ferramentas nas actividades plásticas e con diversos soportes.

Bloque 2. Expresión Artística

B2.1. Exploración de cores, mesturas e manchas de cor con diferentes tipos de pintura e sobre 

diversos soportes.

B2.2. Indagación sobre as posibilidades plásticas e expresivas dos elementos naturais e 

artificiais do entorno próximo.

B2.3. Elaboración de debuxos, pinturas, colaxes, estampaxes, encartados, ilustracións etc. 

B2.4. Manipulación e transformación de obxectos para o seu uso noutras actividades escolares. 

B2.5. Experimentación con tipos de liñas (curva, recta, quebrada etc.). 

B2.6. Exploración das liñas que delimitan contornos e do espazo que delimita a forma aberta, 

pechada, plana e en volume. 

B2.7. Exploración visual e táctil da figura humana.

B2.8. Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas.

B2.9. Interese por usar axeitadamente e de maneira progresiva os instrumentos, os materiais e 

os espazos. 

B2.10. Satisfacción coa manipulación e a exploración dos materiais. 

B2.11. Interese polo traballo individual e colectivo confiando nas posibilidades da produción 

artística. 

B2.12. Respecto polas contribucións dos compañeiros e das compañeiras, e disposición para 

resolver as diferenzas. 

3º Curso

Bloque 1. Educación audiovisual
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B1.1. Establecemento de protocolos de actuación na observación das obras artísticas. 

B1.2. Valoración do coñecemento de diferentes códigos artísticos como medio de expresión de 

ideas. 

B1.3. Interpretación e valoración da información que proporcionan as imaxes no contexto social 

e comunicación das apreciacións obtidas. 

B1.4. Indagación sobre diferentes maneiras de representar o espazo. 

B1.5. Observación dos materiais empregados nas obras plásticas. 

B1.6. Exploración de calidades dos materiais (transparencia, rugosidade, lixeireza etc.) e 

tratamento convencional e sinxelo de texturas, formas e cores sobre diferentes soportes. 

B1.7. Descrición de profesionais relacionados/as coas artes plásticas e visuais. 

B1.8. Procura de información sobre as manifestacións culturais e artísticas do contexto. 

Bloque 2. Expresión Artística

B2.1. Planificación e organización para axustar o proceso de creación individual e en grupo ás 

intencións previstas, seleccionando adecuadamente os materiais, os instrumentos e as técnicas. 

B2.2. Elaboración de imaxes usando técnicas e recursos diversos. 

B2.3. Construción de estruturas con volume. 

B2.4. Selección e uso responsable de materiais apropiados segundo as súas posibilidades 

plásticas e o fin para o que se previron. 

B2.5. Establecemento de protocolos de actuacións no proceso de creación individual e/ou 

colectiva. 

B2.6. Respecto polas normas e pola repartición de tarefas establecidas no grupo. 

B2.7. Respecto polas ideas e os traballos individuais. 

B2.8. Utilización de recursos dixitais para a elaboración de producións artísticas. 

B2.9. Compilación de imaxes para complementar textos (carteis, anuncios, esquemas etc.).

4º Curso

Bloque 1. Educación audiovisual

B1.1. Comunicación das apreciacións obtidas por observación.

B1.2. Elaboración de carteis con diversa información aplicando os coñecementos plásticos 



101

adquiridos.

B1.3. Creación de imaxes para textos dados para secuenciar unha historia (romance, cantiga,...)

B1.4. Observación de materiais empregados nas obras plásticas. 

B1.5. Valoración do coñecemento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de 

sentimentos e ideas. 

B1.6. Clasificación de texturas e tonalidades, e apreciación de formas naturais e artificiais, 

exploradas desde diferentes ángulos e posicións. 

B1.7. Interese por procurar información sobre as producións artísticas e por comentalas.

B1.8. Indagación sobre as calidades de diferentes materiais e uso que se fai deles en distintas 

representacións. 

B1.9. Uso dos recursos dixitais na procura da información. 

B1.10. Valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan.

B1.11. Comunicación das apreciacións obtidas dunha imaxe.

B1.12. Observación de elementos para estudo de escalas e proporcións. 

B1.13. Indagación sobre as maneiras de representar o espazo. 

Bloque 2. Expresión Artística

B2.1. Procura das posibilidades da cor en contrastes, variacións e combinacións, apreciando os 

resultados sobre diferentes soportes. 

B2.2. Uso de diferentes texturas para as representacións (area, tecidos, papel etc.). 

B2.3. Exploración das calidades dos materiais e o tratamento non convencional destes (pintura 

esparexida, por chorro etc.). 

B2.4. Emprego de distintos soportes nas creacións. 

B2.5. Curiosidade por coñecer as posibilidades plásticas dos materiais. 

B2.6. Construción de móbiles, estruturas e volume. 

B2.7. Construción de estruturas sinxelas para representacións teatrais. 

B2.8. Experimentación das dimensións e das proporcións dunha mesma forma en diferentes 

posicións. 

B2.9. Experimentación das posibilidades de representación con liñas grosas, finas, continuas, 

descontinuas e xeométricas. 
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B2.10. Realización de fotografías: enfoque e planos.  

B2.11. Aplicación en producións propias de aspectos observados en obras artísticas.  

B2.12. Utilización de recursos dixitais e audiovisuais para a elaboración de obras artísticas.  

B2.13. Compilación impresa e dixital sobre manifestacións artísticas.  

B2.14. Interese pola procura da información artística.  

B2.15. Interpretación da información.  

B2.16. Inicio no uso dos medios audiovisuais e dixitais para a creación de obras plásticas.  

B2.17. Establecemento de ordes e pautas para seguir. 

B2.18. Interese por axustar o proceso creativo ás intencións previstas, mediante bosquexos ou 

deseños. 

B2.19. Uso responsable de instrumentos, materiais e espazos. 

B2.20. Selección axeitada de materiais e espazos. 

 

 

5º Curso 

Bloque 1. Educación audiovisual 

B1.1. Indagación sobre as posibilidades plásticas dos elementos naturais e o seu uso con fins 

expresivos. 

B1.2. Exploración das posibilidades de materiais, texturas, formas, cores etc. sobre diferentes 

soportes.  

B1.3. Análise da interrelación dos códigos e a intencionalidade comunicativa.  

B1.4. Interese por aplicar ás representacións plásticas os descubrimentos obtidos na exploración 

de materiais.  

B1.5. Exploración das posibilidades expresivas da liña segundo a forma, a dirección, a situación 

espacial e a sensación de movemento e de repouso. 

 B1.6. Documentación, rexistro e valoración de formas artísticas e artesanais representativas da 

expresión cultural.  

B1.7. Realización de fotografías (enfoque e planos) para enriquecer un informe, para recoller 

actividades de centro, para ilustrar unha noticia,...  
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Bloque 2. Expresión Artística

B2.1. Uso de texturas para caracterizar imaxes e obxectos, e para o tratamento de imaxes 

dixitalizadas. 

B2.2. Preparación de documentos propios da comunicación artística: carteis, programas e guías. 

B2.3. Disposición á orixinalidade e espontaneidade á hora de plasmar ideas.

B2.4. Comparación entre as formas que a representación do espazo adopta en diferentes áreas 

ou ámbitos, como mapas de estradas, guías, pintura de paisaxes e planos. 

B2.5. Construción de estruturas e transformación de espazos usando nocións métricas e de 

perspectiva. 

B2.6. Establecemento de revisións e reflexión sobre o traballo. 

B2.7. Análise das formas de representación de volumes no plano segundo o punto de vista ou a 

situación no espazo. 

B2.8. Representación con distinta intencionalidade de formas abertas e pechadas, e dos límites 

e contornos e superficies. 

B2.9. Uso de texturas para caracterizar obxectos e imaxes. 

B2.10. Aplicación da posibilidade expresiva da liña, segundo a forma, a dirección, a situación no 

espazo e a sensación de movemento ou repouso. 

B2.11. Recreación de espazos imaxinados aplicando conceptos básicos de composición, 

equilibrio e proporción. 

B2.12. Constancia e esixencia progresiva no proceso de realización de tarefas plásticas 

aplicando estratexias creativas e respectando as normas previamente establecidas. 

B2.13. Seguimento das normas e d as instrucións de manexo e conservación de instrumentos, 

materiais e espazos. 

B2.14. Asunción de responsabilidades no traballo individual e colectivo. 

B2.15. Elaboración de deseños previos á realización dunha obra para chegar ao resultado final 

con orde e limpeza.

B2.16. Establecemento de protocolos de organización, orde, limpeza e presentación.

B2.17. Documentación sobre producións artísticas nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da 

información e da comunicación para un sinxelo tratamento das imaxes, o deseño, a animación e 

a difusión dos traballos elaborados.
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Bloque 3. Debuxo Xeométrico 

B3.1. Exploración das posibilidades da liña recta para iniciar os traballos de xeometría.  

B3.2. Seguimento de normas e das instrucións de manexo das ferramentas básicas do debuxo 

técnico.  

6º Curso 

Bloque 1. Educación audiovisual 

B1.1. Indagación e apreciación das posibilidades plásticas e expresivas dos elementos naturais 

e artificiais do contexto próximo.  

B1.2. O contexto natural, artificial e artístico: posibilidades plásticas dos elementos naturais e o 

seu uso con fins expresivos.  

B1.3. Elaboración de protocolos para a observación sistemática de aspectos, calidades e 

características notorias e sutís das imaxes.  

B1.4. Indagación sobre o uso artístico dos medios audiovisuais e tecnolóxicos para o traballo con 

fotografías.  

B1.5. Documentación sobre a evolución da fotografía e valoración das posibilidades do formato 

dixital actual.  

B1.6. Valoración do cine de animación como ferramenta de aprendizaxe.  

B1.7. Secuenciación dunha historia, unha novela e unha canción, con imaxes e textos 

explicativos.  

B1.8. Elaboración de carteis aplicando coñecementos plásticos e audiovisuais.  

B1.9. Iniciación a sinxelas obras de animación tendo en conta o son, a montaxe, o guión e a 

realización.  

B1.10. Valoración dos medios de comunicación e das novas tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumentos de coñecemento, produción e satisfacción.  

B1.11. Uso das tecnoloxías da información e da comunicación para coñecer as manifestacións 

do patrimonio cultural e artístico dos pobos (autores e autoras, obras e documentación). 

B1.12. Uso intencionado da imaxe como instrumento de comunicación.  

B1.13. A protección de datos. Dereito á propia imaxe.  
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Bloque 2. Expresión Artística

B2.1. Aplicación de recursos gráficos para a expresión de emocións, ideas e accións. 

B2.2. Disposición á orixinalidade, a espontaneidade e a plasmación de ideas, sentimentos e 

vivencias de forma persoal e autónoma, na creación dunha obra artística. 

B2.3. Recreación de espazos, aplicando conceptos artísticos básicos (equilibrio e composición). 

B2.4. Análise das formas de representación de volume. 

B2.5. Elaboración de obxectos tridimensionais con distintos materiais. 

B2.6. Comparación entre as formas que adopta a representación do espazo en diferentes áreas 

ou ámbitos. 

B2.7. Coñecemento e valoración de identificadores artísticos de diferentes culturas. 

B2.8. Interese por coñecer producións do patrimonio cultural e artístico dos pobos. 

B2.9. Valoración do patrimonio cultural e artístico para a satisfacción con eles e para a súa 

conservación. 

B2.10. Elaboración de documentos relacionados con obras, creadores e creadoras, e 

manifestacións artísticas. 

B2.11. Emprego dos medios audiovisuais e novas tecnoloxías da información e da comunicación 

para o tratamento de imaxes, deseño, animación e difusión dos traballos elaborados.

B2.12. Preparación de documentos propios da comunicación artística.

B2.13. Elaboración de producións plásticas utilizando técnicas mixtas, elixindo as técnicas, os 

instrumentos e os materiais de acordo coas súas características e coa súa finalidade. 

B2.14. Asunción de responsabilidade no traballo propio (constancia e esixencia progresiva) e no 

traballo cooperativo (respecto polas achegas e as disposicións das demais persoas). 

B2.15. Realización individual ou en grupo, con establecemento de momentos de revisión e de 

reflexión sobre o proceso seguido. 

Bloque 3. Debuxo Xeométrico

B3.1. Elaboración de composicións plásticas partindo de conceptos xeométricos da realidade do 

alumnado. 

B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer e comprender o termo de escala. 
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B3.3. Apreciación das posibilidades plásticas e expresivas das estruturas xeométricas.  

B3.4. Construción de estruturas e transformación de espazos usando nocións métricas e de 

perspectiva.  

B3.5. Uso dos instrumentos básicos do debuxo xeométrico para compor unha creación artística 

partindo dos polígonos elementais.  

B3.6. Exploración e uso adecuado do material de debuxo técnico, coa finalidade de atopar o máis 

apropiado para o resultado final. 

 
 

5.2. Relación entre os estándares de aprendizaxe e o resto de elementos curriculares. 

 
 
A continuación amósanse os cadros que recollen a relación dos estándares de 

aprendizaxe co resto de elementos curriculares (obxectivos, competencias clave, 

contidos e criterios de avaliación, por bloques.
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ÁREA  EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 a 

 j 

 b 

 B1.1. Valoración e respecto polas obras 
plásticas do contorno. 

 B1.1. Amosar respecto pola área e 
polos diferentes tipos de expresión 
plástica. 

 EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos 
de expresión plástica. 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 j 

 b 

 B1.2. Valoración da limpeza, a orde e a 
presentación ao realizar un traballo. 

 B1.3. Satisfacción na manipulación e na 
exploración de diferentes materiais. 

 B1.4. Interese por usar adecuadamente 
os instrumentos, os espazos etc.  

 B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e 
a orde na realización dunha tarefa 
plástica e o seu produto final.  

 EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do 
coidado do material e da orde para alcanzar o 
resultado final proposto.  

 CCEC 

 CSC 

 j 

 e 

 B1.5. Observación e exploración 
sensorial dos elementos plásticos 
presentes nos ámbitos natural, artificial 
e artístico. 

 B1.6. Descrición de imaxes presentes 
no contexto próximo.  

 B1.7. Observación de elementos 
plásticos do ambiente artificial 
presentes en edificios, moblaxe urbana, 

 B1.3. Describir calidades e 
características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e 
artificial.  

 EP1.3.1. Describe calidades e características 
de materiais, obxectos e instrumentos 
presentes no contexto natural e artificial.  

 CCEC 

 CAA 

 EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas 
básicas. 

 CCEC 

 CCL  

 CMCCT  

 EP1.3.3. Identifica os tamaños.  CCEC CMCCT 
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ÁREA  EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

luminosos ou sinais.   EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas.  CCEC 

 EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras 
xeométricas básicas e os elementos plásticos.  

 CCEC 

 CCL 

 CMCCT 

 EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais 
partes da figura humana. 

 CMCCT 

 CCL 

 EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas.  CCEC 

 CMCCT 

 EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña.  CCEC 

 CMCCT 

 e  

 j 

 B1.8. Descrición verbal de sensacións e 
observacións das obras plásticas. 

 B1.9. Observación da obra plástica e 
visual no contexto, en exposicións e en 
museos, e comentarios posteriores 
sobre elas. 

 B1.10. Expresión oral das impresións 
que a obra artística xera.  

 B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado 
para comentar as obras plásticas 
propias e alleas.  

 EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa 
sobre as súas propias creacións plásticas e as 
dos compañeiros e as compañeiras, usando o 
vocabulario axeitado.  

 CCL 

 CSIEE 

 CCEC 

 j  B1.11. Exploración de distancias, 
percorridos e situacións de obxectos e 
persoas en relación co espazo.  

 B1.5. Identificar diferentes formas de 
representación do espazo. 

 EPB1.5.1. Observa diferentes formas de 
presentar o espazo. 

 CCEC 

 CAA  
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ÁREA  EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B1.12. Observación de diferentes 
maneiras de representar o espazo 
(fotografía aérea, planos de vivendas, 
maquetas, mapas etc.).  

 CMCCT 

 EPB1.5.2. Explora as distancias, os percorridos 
e as situacións de obxectos e persoas en 
relación ao espazo. 

 CCEC 

 CAA 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j  B2.1. Uso de diferentes formas, 
texturas e cores nas producións. 

 B2.1. Probar en producións propias as 
posibilidades que adoptan as formas, 
texturas e cores.  

 EPB2.1.1. Manexa e emprega as diferentes 
texturas naturais e artificiais.   

 CCEC 

 EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña 
e experimenta con elas para completar 
debuxos. 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e 
experimenta con eles para crear a posteriores 
obras plásticas. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 
producións plásticas. 

 CCEC 

 j  B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, ilustracións, 

 B2.2. Realizar composicións plásticas 
que representen o mundo imaxinario, 

 EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas 
usando formas xeométricas básicas.  

 CCEC 

 CAA 
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ÁREA  EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

volumes, encartado de formas etc. 

 B2.3. Manipulación de obxectos para a 
súa transformación (monicreques, 
disfraces, escenarios etc.).  

 B2.4. Exploración de recursos dixitais 
para a creación de obras.  

afectivo e social.   EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros 
obxectos empregando as ferramentas e as 
técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar 
pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).  

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da 
cuadrícula, identificando e recoñecendo os 
tamaños. 

 CCEC 

 EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes 
despois dunha presentación audiovisual.  

 CCEC 

 CAA 

 a 

 b 

 B2.5. Manipulación adecuada de 
materiais, instrumentos e espazos.  

 B2.3. Respectar e coidar os materiais, 
os utensilios e os espazos. 

 EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas 
e coida os materiais, os utensilios e os 
espazos. 

 CCEC 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 j 

 e 

 B1.1.Exploración sensorial de 
elementos presentes no contorno 
natural (plantas, árbores, minerais, 
animais, auga etc.).  

 B1.2. Observación de elementos 
plásticos do entorno artificial (edificios, 
mobiliario urbano, luminosos, sinais 
etc.).  

 B1.1. Identificar as diferentes materiais 
e formas de expresión plástica. 

 EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e 
as características dos materiais, dos obxectos 
e dos instrumentos presentes no contexto 
natural e artificial.  

 CCEC 

 CCL 

 e 

 j 

 B1.3. Observación comentario da obra 
plástica e visual no contexto, en 
exposicións e en museos. 

 B1.4. Curiosidade por descubrir as 
posibilidades artísticas que ofrece o 
contexto. Identificación de nomes da 
profesión artística. 

 B1.5. Descrición de imaxes presentes 
no contexto. 

 B1.6. Exploración dos elementos 
plásticos nas imaxes (ilustracións, 
fotografías, cromos, carteis, logos etc.).  

 B1.2. Describir oralmente e de forma 
sinxela diferentes formas de expresión 
artística. 

 EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados 
para comentar as obras plásticas observadas.  

 CCL 

 CCEC 

 EPB1.2.2. Describe con termos propios da 
linguaxe as características de feitos artísticos e 
os seus creadores presentes no contorno. 

 CCL 

 CCEC 

 j 

 e  

 B1.7. Manipulación de obxectos cotiáns 
con diferentes texturas e formas.  

 B1.3. Identificar as formas básicas e 
diferentes tonalidades e texturas. 

 EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con 
diferentes tonalidades.  

 CCL 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B1.8. Descrición verbal de sensacións e 
observacións.  

 EPB1.3.2. Manexa en producións propias as 
posibilidades que adoptan as diferentes formas, 
cores e texturas. 

 CCEC 

 j 

 e 

 

 

 B1.9. Exploración de distancias, 
percorridos e situacións de obxectos e 
persoas en relación co espazo.  

 B1.10. Observación de diferentes 
maneiras de representar o espazo 
(fotografía aérea, planos, maquetas, 
mapas etc.). 

 

 

 B1.4. Identificar, describir e 
representar o entorno natural e o 
entorno artificial.  

 EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de 
representación do espazo.  

 CCL 

 CCEC 

 EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o 
espazo. 

 CCEC 

 j  B1.11. Experimentación con 
ferramentas nas actividades plásticas e 
con diversos soportes  

 B1.5. Manexar as actividades plásticas 
utilizando coa correspondente 
destreza diferentes ferramentas 
(recortar, pegar, encher, traballar con 
pincel, pegamentos etc.).  

 EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc. 

 CCEC 

 CAA 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j 

 b 

 B2.1. Exploración de cores, mesturas e 
manchas de cor con diferentes tipos de 
pintura e sobre diversos soportes.  

 B2.1. Representar de forma persoal 
ideas, accións e situacións valéndose 
dos elementos que configuran a 
linguaxe visual. 

 EPB2.1.1. Manexa en producións propias as 
posibilidades que adoptan as cores. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de 
cores primarias.  

 CCEC 

 CAA 
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 EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores primarias 
( maxenta, cian e amarelo ) e secundarias ( 
verde, violeta e vermello) no círculo cromático, 
e utilízaas con sentido nas súas obras. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frías 
e cálidas, e aplica estes coñecementos para 
transmitir diferentes sensacións nas 
composicións plásticas que realiza. 

 CCEC 

 CAA 

 J 

 b 

 B2.2. Indagación sobre as posibilidades 
plásticas e expresivas dos elementos 
naturais e artificiais do entorno próximo. 

 B2.2. Identificar o entorno próximo e o 
imaxinario, explicándoo con  linguaxe 
plástica adecuada ás súas 
características. 

 EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao 
representar o entorno próximo e o imaxinario. 

 CCEC 

 EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que 
representan o mundo imaxinario, afectivo e 
social.  

 CCEC 

 CSC 

 j 

 b 

 B2.3. Elaboración de debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, encartados, 
ilustracións etc.  

 B2.4. Manipulación e transformación de 
obxectos para o seu uso noutras 
actividades escolares.  

 B2.3. Realizar composicións 
bidimensionais e tridimensionais 
segundo un desexo de expresión, 
coas técnicas aprendidas. 

 EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e o 
encartado para crear obras bidimensionais e 
tridimensionais. 

 CCEC 

 CAA 

 EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para 
realizar unha obra persoal con limpeza e 
precisión. 

 CCEC 

 CAA 
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 j 

 g 

 B2.5. Experimentación con tipos de 
liñas (curva, recta, quebrada etc.).  

 B2.6. Exploración das liñas que 
delimitan contornos e do espazo que 
delimita a forma aberta, pechada, plana 
e en volume.  

 B2.4. Utilizar nas súas representacións 
distintos tipos de liñas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas 
xeométricas. 

 EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos 
debuxos. 

 CCEC 

 CAA 

 EP2.4.2. Emprega ferramentas básicas do 
debuxo (regra e escuadro) para realizar 
diferentes formas xeométricas.  

 CCEC 

 CAA 

 EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar 
as proporcións das formas.  

 CCEC 

 CAA 

 j 

 h 

 B2.7. Exploración visual e táctil da 
figura humana.  

 B2.5. Recoñecer as partes principais 
da figura humana. 

 EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia 
as principais partes.  

 CCEC 

 CMCCT 

 j 

 i 

 B2.8. Exploración de recursos dixitais 
para a creación de obras artísticas. 

 B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar 
a expresividade de diversos materiais 
e soportes audiovisuais. 

 EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois 
dunha presentación audiovisual.  

 CCEC 

 EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas 
despois de recoller información por medios 
audiovisuais. 

 CCEC 

 CD 

 a 

 j 

 B2.9. Interese por usar axeitadamente e 
de maneira progresiva os instrumentos, 
os materiais e os espazos.  

 B2.10. Satisfacción coa manipulación e 
a exploración dos materiais.  

 B2.7. Coidar, respectar e utilizar 
axeitadamente os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

 EP2.7.1. Coida o material e respecta as 
normas preestablecidas.  

 CSC 
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 a 

 j 

 c 

 B2.11. Interese polo traballo individual e 
colectivo confiando nas posibilidades da 
produción artística.  

 B2.12. Respecto polas contribucións 
dos compañeiros e das compañeiras, e 
disposición para resolver as diferenzas.  

 B2.8. Elaborar os traballos 
individualmente e en grupo.  

 EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual 
e colabora no grupo para a consecución dun fin 
colectivo.  

 CSC 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 e 

 j 

 B1.1. Establecemento de protocolos de 
actuación na observación das obras 
artísticas.  

 B1.2. Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos como 
medio de expresión de ideas.  

 B1.1 Describir as características dos 
elementos presentes no contexto e as 
sensacións que as obras artísticas 
provocan.  

 EPB1.1.1 Establece unha orde ou pautas para 
seguir no procedemento de observación dos 
elementos do contexto, e na súa comunicación 
oral ou escrita. 

 CCL 

 CAA  

 EPB1.1.2. Describe as características dos 
feitos artísticos e as sensacións que as obras 
provocan. e expresa as súas apreciacións 
persoais cun criterio artístico.  

 CCL 

 CCEC 

 EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos 
propios da linguaxe plástica.  

 CCL 

 CCEC 

 e 

 j 

 B1.3. Interpretación e valoración da 
información que proporcionan as 
imaxes no contexto social e 
comunicación das apreciacións obtidas.  

 B1.4. Indagación sobre diferentes 
maneiras de representar o espazo. 

 B1.2. Interpretar o contido das imaxes 
e representacións do espazo 
presentes no contexto, con 
identificación das posicións dos 
elementos plásticos no espazo.  

 EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que 
ofrecen as imaxes no contexto social e 
comunica as sensacións, elaborando 
informacións básicas. 

 CCL 

 CCEC 

 EPB1.2.2. Identifica a posición dos elementos 
plásticos tendo en conta as técnicas espaciais.  

 CCEC 

 CCL 

 j 

 b 

 B1.5. Observación dos materiais 
empregados nas obras plásticas.  

 B1.6. Exploración de calidades dos 

 B1.3. Clasificar texturas, formas e 
cores atendendo a distintos criterios.  

 EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades de 
formas naturais e artificiais exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

 CCEC 

 CCL 
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materiais (transparencia, rugosidade, 
lixeireza etc.) e tratamento 
convencional e sinxelo de texturas, 
formas e cores sobre diferentes 
soportes.  

 EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores 
atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas.  

 CCEC 

 CCL 

 j 

 a 

 b 

 

 

 

 

 B1.7. Descrición de profesionais 
relacionados/as coas artes plásticas e 
visuais.  

 B1.8. Procura de información sobre as 
manifestacións culturais e artísticas do 
contexto. 

 

 

 

 

 B1.4. Identificar e valorar 
recoñecidos/as autores/as e as súas 
obras máis significativas, facendo 
fincapé na cultura propia.  

 EPB1.4.1. Describe varias profesións 
relacionadas coas artes plásticas.  

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

 EPB1.4.2. Procura información sobre artistas 
plásticos/as da cultura propia e de outras, e 
sobre a súa obra. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas 
de expresión de autores/as e a súa obra, 
empregando as tecnoloxías da información. 

 CCEC 

 CSC 

 CD 

 EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis 
representativas. 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
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 j 

 b 

 B2.1. Planificación e organización para 
axustar o proceso de creación individual 
e en grupo ás intencións previstas, 
seleccionando adecuadamente os 
materiais, os instrumentos e as 
técnicas.  

 B2.2. Elaboración de imaxes usando 
técnicas e recursos diversos.  

 B2.3. Construción de estruturas con 
volume.  

 B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e 
materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

 EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 
mesturadas) e tonalidades cunha intención 
estética, manexando diferentes técnicas.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 
rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 
para a composición de obras. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.3. Manexa material diverso nas 
producións plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades manipulativas.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais 
de diferentes texturas.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas 
como guía. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, 
encartado e pegado. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia 
para copiar e representar modelos, de maneira 
proporcionada.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza 
e precisión, manexando diferentes técnicas (foi 
traballada na realización de murais conxuntos 

 CCEC 

 CAA 
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pero sempre de xeito moi guiado)..  

 EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a 
partir do eixe de simetría. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co 
recorte e o pegado. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a 
cuadrícula para alcanzar as proporcións 
axeitadas.  

 CCEC 

 CMCCT 

 a 

 j 

 B2.4. Selección e uso responsable de 
materiais apropiados segundo as súas 
posibilidades plásticas e o fin para o 
que se previron. 

 B2.5. Establecemento de protocolos de 
actuacións no proceso de creación 
individual e/ou colectiva. 

 B2.2. Coidar o material e os espazos e 
utilizalos adecuadamente.  

 EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os 
recursos de traballo. 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 c 

 B2.6. Respecto polas normas e pola 
repartición de tarefas establecidas no 
grupo.  

 B2.7. Respecto polas ideas e os 
traballos individuais.  

 B2.3. Respectar e valorar o traballo 
individual e en grupo. 

 EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo 
respectando as ideas das demais persoas e 
colaborando coas tarefas  que lle foran 
encomendadas. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 
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 j 

 i 

 B2.8. Utilización de recursos dixitais 
para a elaboración de producións 
artísticas.  

 B2.9. Compilación de imaxes para 
complementar textos (carteis, anuncios, 
esquemas etc.).  

 B2.4. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
buscar material para as creacións 
propias ou colectivas. 

 EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información 
e da comunicación para documentarse sobre o 
seu contexto cultural e artístico. 

 CCEC 

 CD 

 EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información 
e da comunicación para buscar material para 
as súas creacións artísticas. 

 CCEC 

 CD 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 e 

 j 

 b 

 B1.1. Comunicación das apreciacións 
obtidas por observación. 

 B1.2. Elaboración de carteis con 
diversa información aplicando os 
coñecementos plásticos adquiridos. 

 B1.3. Creación de imaxes  para textos 
dados para secuenciar unha historia ( 
romance, cantiga, … ). 

 B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 
interpretación da arte e as imaxes 
fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, 
comprendendo, de maneira crítica, o 
significado e función social, sendo 
capaz de elaborar imaxes novas a 
partir dos coñecementos adquiridos. 

 EPB1.1.1.  Analiza, de maneira sinxela e 
utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes fixas  
atendendo ao tamaño, formato, elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, 
función, ... ). 

 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa 
información considerando os conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción e cor, e 
engadindo textos utilizando a tipografía máis 
axeitada á súa función. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 EPB1.1.3. Secuencia unha historia en 
diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e 
textos seguindo o patrón do cómic. 

 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral 
e escrita, o contido das imaxes dunha obra 
artística concreta.  

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 j 

 b 

 B1.4. Observación de materiais 
empregados nas obras plásticas. 

 B1.5. Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos como 

 B1.2. Recoñecer e identificar as 
formas naturais e artificiais, as 
texturas, os códigos e as técnicas 

 EPB1.2.1. Representa formas naturais e 
artificiais presentes no contexto, utilizando 
instrumentos, técnicas e materiais adecuados 
na súa obra persoal.  

 CCEC 

 CSIEE 
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medios de expresión de sentimentos e 
ideas. 

 B1.6. Clasificación de texturas e 
tonalidades, e apreciación de formas 
naturais e artificiais, exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

básicas das obras plásticas, e 
expresar as súas diferenzas. 

 EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, 
atendendo a distintos criterios (similitude, 
diferenza, tacto, dureza etc.) 

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de 
cor.  

 CCEC 

 EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral 
e escrita o contido das imaxes nunha obra 
artística.  

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a 
figura humana nas obras. 

 CCL 

 CMCCT 

 j 

 e 

 i 

 B1.7. Interese por procurar información 
sobre as producións artísticas e por 
comentalas. 

 B1.8. Indagación sobre as calidades de 
diferentes materiais e uso que se fai 
deles en distintas representacións.  

 B1.9. Uso dos recursos dixitais na 
procura da información.  

 B1.3. Identificar determinados/as 
artistas e amosar interese por coñecer 
as formas de expresión das súas 
obras máis representativas.  

 EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas 
coas artes plásticas e visuais. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.3.2. Procura información sobre artistas 
plásticos/as da propia cultura ou alleos, en 
relación coas características da súa obra (si 
vimos varios autores con obras asociadas mais 
non fixeron unha procura eles mesmos ).  

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CD 
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 EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as 
apreciacións persoais sobre as obras plásticas 
dun autor ou dunha autora cun criterio artístico. 

 CCL 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

 j 

 e 

 b 

 B1.10. Valoración do contido 
informativo que as imaxes 
proporcionan. 

 B1.11. Comunicación das apreciacións 
obtidas dunha imaxe. 

 B1.12. Observación de elementos para 
estudo de escalas e proporcións. 

 B1.13. Indagación sobre as maneiras 
de representar o espazo. 

  B1.4. Interpretar o contido das imaxes 
e das representacións do espazo 
presentes no contexto, identificando 
as posicións dos elementos plásticos 
no espazo.  

 EPB1.4.1. Interpreta e valora a información 
obtida de imaxes no contexto social, e elabora 
e comunica informacións básicas.  

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos 
plásticos tendo en conta técnicas espaciais. 

 CCEC 

 CSC 

 CMCCT 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
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 j 

 b 

 B2.1. Procura das posibilidades da cor 
en contrastes, variacións e 
combinacións, apreciando os 
resultados sobre diferentes soportes. 

 B2.2. Uso de diferentes texturas para 
as representacións (area, tecidos, 
papel etc.). 

 B2.3. Exploración das calidades dos 
materiais e o tratamento non 
convencional destes (pintura 
esparexida, por chorro etc.). 

 B2.4. Emprego de distintos soportes 
nas creacións. 

 B2.5. Curiosidade por coñecer as 
posibilidades plásticas dos materiais.  

 B2.6. Construción de móbiles, 
estruturas e volume. 

 B2.7. Construción de estruturas 
sinxelas para representacións teatrais. 

 B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 
técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

 EPB2.1.1. Representa formas naturais e 
artificiais con diferentes formas, cores, texturas 
e materiais.  

 CCEC 

 EPB2.1.2. Consegue dar sensación de 
profundidade e volume ás súas creacións.  

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a 
tonalidade con sentido estético, de forma cada 
vez máis autónoma. 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais 
téxtiles de refugo.  

 CSIEE 

 CCEC 

 EPB2.1.5. Experimenta con materiais e 
texturas para creacións orixinais, integrándoos 
de diferentes maneiras.  

 CAA 

 CCEC 

 EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, 
plumas etc. para os debuxos usando liñas 
grosas, finas, sombras, manchas etc.  

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da 
esfumaxe. 

  CCEC 

 EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, 
témperas etc.) con finalidade estética.  

 CCEC 

 CSIEE 
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 EPB2.1.9. Identifica as formas en que está 
representada a figura humana nas obras 
plásticas.  

 CCEC 

 CSC 

 EPB2.1.10. Representa imaxes usando 
diferentes características da cor. 

 CCEC 

 EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e 
texturas (arxila, tecidos, papel etc.) para as 
súas creacións plásticas.  

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con 
precisión, con distintos materiais e texturas, 
creando formas tridimensionais. 

 CCEC 

 j 

 g 

 b 

 B2.8. Experimentación das dimensións 
e das proporcións dunha mesma forma 
en diferentes posicións. 

 B2.9. Experimentación das 
posibilidades de representación con 
liñas grosas, finas, continuas, 
descontinuas e xeométricas. 

 B2.10. Realización de fotografías: 
enfoque e planos.  

 B2.11. Aplicación en producións 
propias de aspectos observados en 
obras artísticas. 

 B2.2. Realizar composicións plásticas 
con figuras xeométricas, manexando 
ferramentas básicas de precisión e 
utilizando escalas e proporcións. 

 EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un 
elemento que estrutura o espazo gráfico. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con 
precisión, coa axuda das ferramentas básicas 
(regra, escuadro e cartabón).  

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de 
perspectiva á construción de estruturas e á 
transformación do espazo. 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión 
utilizando ferramentas básicas. 

 CCEC 

 CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.12. Utilización de recursos dixitais e 
audiovisuais para a elaboración de 
obras artísticas.  

 EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e 
proporcións axeitadas para representar 
obxectos. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con 
figuras xeométricas, apreciando o valor 
expresivo da cor. 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través 
dun eixe de simetría. 

 CCEC 

 CMCCT 

 i 

 j 

 b 

 d 

 B2.13. Compilación impresa e dixital 
sobre manifestacións artísticas. 

 B2.14. Interese pola procura da 
información artística. 

 B2.15. Interpretación da información.  

 B2.16. Inicio no uso dos medios 
audiovisuais e dixitais para a creación 
de obras plásticas. 

 B2.3. Utilizar e manexar as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de 
información, investigación e deseño. 

 EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos para obter información sobre o 
contexto artístico e cultural para as súas 
producións.  

 CCEC 

 CD 

 EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos básicos para a elaboración das 
propias creacións. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

 EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital 
para as organizar e as transformar nunha 
produción propia (novela, historieta, cartel, 
mural, esquematización dunha lección da clase 
etc.).  

 CD 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información 
e da comunicación para coñecer expresións 
artísticas e culturais dos pobos do mundo.  

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 b 

 j 

 B2.17. Establecemento de ordes e 
pautas para seguir. 

 B2.18. Interese por axustar o proceso 
creativo ás intencións previstas, 
mediante bosquexos ou deseños. 

 B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, 
dos medios de comunicación e da 
internet para obter información que lle 
sirva para planificar e organizar os 
procesos creativos, así como para 
coñecer e intercambiar informacións 
con outro alumnado. 

 EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio 
proceso creativo partindo da idea, recollendo 
información bibliográfica, dos medios de 
comunicación ou da internet, desenvolvéndoa 
en esbozos e elixindo os que mellor se 
adecúan aos seus propósitos  na obra final, 
sen utilizar elementos estereotipados, sendo 
capaz de compartir cos compañeiros e 
compañeiras o proceso e o produto final 
obtido. 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para 
axustar o proceso de creación individual ou en 
grupo, e presenta os traballos con orde e 
limpeza. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 a 

 b 

 j 

 B2.19. Uso responsable de 
instrumentos, materiais e espazos. 

 B2.5. Coidar e usar correctamente os 
materiais, os instrumentos e os 
espazos,  

 EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e 
limpeza, e usa de forma responsable e 
axeitada os materiais, os instrumentos e os 
espazos.  

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.20. Selección axeitada de materiais 
e espazos.  

 EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e 
limpeza, respectando as normas e as 
indicacións establecidas, e crea hábitos de 
traballo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de 
forma apropiada e responsable, segundo as 
súas posibilidades plásticas e os resultados 
marcados.  

 CCEC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 j 

 e 

 B1.1. Indagación sobre as posibilidades 
plásticas dos elementos naturais e o seu uso 
con fins expresivos. 

 B1.1. Distinguir as diferenzas 
fundamentais entre as imaxes fixas e 
en movemento, clasificándoas 
seguindo patróns aprendidos. 

 EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en 
movemento e clasifícaas 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

 j 

 e  

 B1.2. Exploración das posibilidades de 
materiais, texturas, formas, cores etc. sobre 
diferentes soportes.  

 B1.3. Análise da interrelación dos códigos e a 
intencionalidade comunicativa. 

 B1.4. Interese por aplicar ás representacións 
plásticas os descubrimentos obtidos na 
exploración de materiais. 

 B1.5. Exploración das posibilidades 
expresivas da liña segundo a forma, a 
dirección, a situación espacial e a sensación 
de movemento e de repouso. 

 B1.2. Identificar e describir os 
materiais, utensilios e soportes, 
texturas, formas e colores; 
comprobando as posibilidades que 
achegan para a creación artística. 

 EPB1.2.1. Identifica os recursos e os 
materiais utilizados para elaborar unha 
obra. 

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de 
materiais, texturas, formas e cores 
aplicadas sobre diferentes soportes. 

 CCEC 

 j 

 e 

 B1.6. Documentación, rexistro  e valoración  
de formas artísticas  e artesanais 
representativas da expresión cultural. 

 B1.3. Aproximarse á lectura, análise e 
interpretación da arte e as imaxes fixas 
e en movemento nos seus contextos 
culturais e históricos, comprendendo, 

 EPB1.3.1 . Coñece a evolución da 
fotografía desde o branco/negro á cor, do 
formato papel ao dixital, e valora as 
posibilidades que proporciona a tecnoloxía. 

 CCEC 

 CCL 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B1.7. Realización de fotografías (enfoque e 
planos)  para  enriquecer un informe, para 
recoller actividades de centro, para ilustrar 
unha noticia,… 

de maneira crítica, o significado e 
función social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

 EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando 
medios tecnolóxicos, analizando, a 
posteriori, se o encadre é o máis axeitado 
para  o propósito inicial. 

 CCEC 

 CCL 

 EPB 1.3.3. Recoñece os diferentes temas 
da fotografía. 

 CCEC 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j 

 e 

 B2.1. Uso de texturas para caracterizar 
imaxes e obxectos, e para o tratamento de 
imaxes dixitalizadas.  

 B2.2. Preparación de documentos propios da 
comunicación artística: carteis, programas e 
guías. 

 B2.3. Disposición á orixinalidade e á 
espontaneidade á hora de plasmar ideas.  

 B2.1. Experimentar coas imaxes como 
unha ferramenta para deseñar 
documentos de información e 
comunicación (carteis, guías, folletos 
etc.)  

 EPB2.1.1. Realiza composicións que 
transmitan emocións e sensacións básicas, 
utilizando distintos elementos e recursos 
para os axustar ás necesidades.  

 CCEC 

 CSIEE 

 CCL 

 EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o 
seu propio anuncio. 

 CCEC 

 CSIEE 

 j 

 e 

 a 

 B2.4. Comparación entre as formas que a 
representación do espazo adopta en 

 B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, 
individualmente e en grupo; 

 EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas 
simples coa axuda das ferramentas 
básicas, individualmente e en grupo. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

diferentes áreas ou ámbitos, como mapas de 
estradas, guías, pintura de paisaxes e planos. 

 B2.5. Construción de estruturas e 
transformación de espazos usando nocións 
métricas e de perspectiva.  

 B2.6. Establecemento de revisións e reflexión 
sobre o traballo.  

manexando as ferramentas básicas do 
debuxo xeométrico.  

 EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos 
que estruturan o espazo gráfico 
(cuadrícula).  

 CCEC 

 CMCT 

 EPB2.2.3. Participa nas actividades 
propostas e amosa interese por elas, 
colaborando sempre que se trate dun 
traballo en grupo 

 CSC 

 j 

 e 

 B2.7. Análise das formas de representación 
de volumes no plano segundo o punto de 
vista ou a situación no espazo.  

 B2.8. Representación con distinta 
intencionalidade de formas abertas e 
pechadas, e dos límites e contornos e 
superficies.  

 B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 
obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

 EPB2.3.1. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas.  

 CCEC 

 CCL  

 EPB2.3.2. Experimenta coa superposición 
de planos para crear volume. 

 CCEC 

 CMCT 

 EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como 
elemento expresivo para proporcionar 
sensación de profundidade.  

 CCEC 

 CMCT 

 EPB2.3.4. Combina e analiza as cores 
para as utilizar correctamente na 
composición. 

 CCEC 

 EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das 
texturas achegadas polos lapis de cores e 
as ceras. 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EPB2.3.6. Constrúe obxectos 
tridimensionais. 

 CCEC 

 CSIEE 

 j 

 h 

 B2.9. Uso de texturas para caracterizar 
obxectos e imaxes.  

 B2.10. Aplicación da posibilidade expresiva 
da liña, segundo a forma, a dirección, a 
situación no espazo e a sensación de 
movemento ou repouso.  

 B2.11.  Recreación de espazos imaxinados 
aplicando conceptos básicos de composición, 
equilibrio e proporción.  

 B2.4. Representa, de forma persoal, 
ideas, accións e situacións valéndose 
dos elementos que configuran a 
linguaxe visual. 

 EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e 
elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.4.2.  Organiza os espazos das súas 
producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio e proporción. 

 CCEC 

 CMCT 

 EPB2.4.3. Analiza e compara as texturas 
naturais e artificiais, así como as texturas 
visuais e táctiles, sendo capaz de realizar  
traballos artísticos utilizando estes 
coñecementos.  

 CCEC 

 CMCT 

 EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de 
obras plásticas. 

 CCEC 

 CMCT 

 EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, 
animais e casas, partindo dun bosquexo. 

 CCEC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 a 

 b 

 c 

 B2.12. Constancia e esixencia progresiva no 
proceso de realización de tarefas plásticas 
aplicando estratexias creativas e respectando 
as normas previamente establecidas.  

 B2.13. Seguimento das normas e d as 
instrucións de manexo e conservación de 
instrumentos, materiais e espazos.  

 B2.14. Asunción de responsabilidades no 
traballo individual e colectivo.  

 B2.5. Participar con interese, coidando 
e respectando o material, os utensilios 
e os espazos, desenvolvendo a 
iniciativa e a creatividade, respectando 
as normas e as regras previamente 
establecidas.  

 EPB2.5.1. Valora os elementos e os 
recursos empregados para conseguir o 
efecto que máis se axuste ao resultado 
final. 

 CCEC 

 CSC 

 EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, 
os utensilios e os espazos utilizados.  

 CSC 

 EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas 
actividades propostas, colaborando na 
recollida e na organización do material.  

 CSC 

 h 

 b 

 B2.15. Elaboración de deseños previos á 
realización dunha obra para chegar ao 
resultado final con orde e limpeza.  

 B2.16. Establecemento de protocolos de 
organización, orde, limpeza e presentación.  

 B2.6. Amosar interese polo traballo, 
apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a 
presentación.  

 EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos 
utilizando os coñecementos aprendidos.  

 CCEC 

 CSC 

 EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e 
limpeza respectando as normas e 
indicacións establecidas.  

 CSC 

 CCEC 

 EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a 
aplicación, apreciando a correcta 
realización dos exercicios e actividades. 

 CSC 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 i 

 j 

 B2.17. Documentación sobre producións 
artísticas nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da comunicación 
para un sinxelo tratamento das imaxes, o 
deseño, a animación e a difusión dos traballos 
elaborados.  

 B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías 
da información e da comunicación 
como medio de información, 
investigación e deseño. 

 EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías 
para se iniciar no deseño dixital, no 
tratamento de imaxes ou na animación.  

 CD 

 CCEC 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

 h 

 j 

 B3.1. Exploración das posibilidades da liña 
recta para iniciar os traballos de xeometría. 

 B3.2. Seguimento de normas e das 
instrucións de manexo das ferramentas 
básicas do debuxo técnico.  

 B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas 
básicas do debuxo xeométrico. 

 EPB3.1.1 Coñece e usa as principais 
ferramentas básicas do debuxo xeométrico 
(regra, escuadro, cartabón, semicírculo 
etc.)  

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas 
paralelas.  

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.3. Traza ángulos rectos, de 30 e 
de 60 graos utilizando as ferramentas 
básicas. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da 
perspectiva para debuxar triángulos e 
cuadriláteros. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.5. Representa e aplica 
adecuadamente o eixe de simetría. 

 CCEC 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EPB3.1.6. Representa formas xeométricas 
con precisión e coa axuda da cuadrícula e 
as ferramentas básicas. 

 CCEC 

 CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 j 

 e  

 b  

 B1.1. Indagación e apreciación das 
posibilidades plásticas e expresivas dos 
elementos naturais e artificiais do contexto 
próximo. 

 B1.2. O contexto natural, artificial e 
artístico: posibilidades plásticas dos 
elementos naturais e o seu uso con fins 
expresivos.  

 B1.3. Elaboración de protocolos para a 
observación sistemática de aspectos, 
calidades e características notorias e sutís 
das imaxes.  

 B1.1. Formular opinións cun criterio 
estético, oralmente ou por escrito, que 
expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións 
artísticas (plásticas, visuais ou 
musicais), apreciando as texturas, as 
formas, as liñas, as medidas e as cores.  

 EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades 
e características das obras artísticas seguindo un 
protocolo.  

 CCL  

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción 
visual para interpretar imaxes.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de 
elaboración dunha composición plástica. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos 
plásticos nas imaxes e nas composicións 
plásticas. 

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas 
xeométricas do seu contexto próximo.  

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, 
formas, cores e materiais aplicados sobre 
soportes distintos. 

 CCEC 

 CCL 

 j 

 e 

 b 

 B1.4. Indagación sobre o uso artístico dos 
medios audiovisuais e tecnolóxicos para o 
traballo con fotografías.  

 B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e 
a interpretación da arte e as imaxes 
fixas e en movemento nos seus 

 EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando 
a terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo 

 CCEC 

 CCL 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B1.5. Documentación sobre a evolución da 
fotografía e valoración das posibilidades do 
formato dixital actual.  

 B1.6. Valoración do cine de animación 
como ferramenta de aprendizaxe. 

 B1.7. Secuenciación dunha historia, unha 
novela e unha canción, con imaxes e 
textos explicativos.  

 B1.8. Elaboración de carteis aplicando 
coñecementos plásticos e audiovisuais.  

 B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 
animación tendo en conta o son, a 
montaxe, o guión e a realización. 

contextos culturais e históricos, 
comprendendo de maneira crítica o 
significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes novas 
a partir dos coñecementos adquiridos. 

ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, cores, luz e función). 

 EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde 
o branco e negro á cor, do formato de papel ao 
dixital, e valora as posibilidades que trae consigo 
a fotografía. 

 CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía.  CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios 
tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación 
do encadramento ao propósito inicial. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como 
un xénero do cine e comenta o proceso 
empregado para a creación, a montaxe e a 
difusión dunha película de animación, realizado 
tanto coa técnica tradicional como coa técnica 
actual. 

 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas 
que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón 
do cómic. 

 CCEC 

 CAA 



138 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación 
para familiarizarse cos conceptos elementais da 
creación audiovisual: guión, realización, montaxe, 
son. 

 CCEC 

 CAA 

 CD 

 j 

 i 

 a 

 B1.10. Valoración dos medios de 
comunicación e das novas tecnoloxías da 
información e da comunicación como 
instrumentos de coñecemento, produción e 
satisfacción.  

 B1.11. Uso das tecnoloxías da información 
e da comunicación para coñecer as 
manifestacións do patrimonio cultural e 
artístico dos pobos (autores e autoras, 
obras e documentación).  

 B1.12. Uso intencionado da imaxe como 
instrumento de comunicación. 

 B1.13. A protección de datos. Dereito á 
propia imaxe.  

 B1.3. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación  de xeito 
responsable para a busca, creación e 
difusión de imaxes fixas e en 
movemento. 

 EPB1.3.1. Manexa programas informáticos 
sinxelos de elaboración e retoques de imaxes 
dixitais (copiar, pegar, modificar tamaño, cor, 
brillo, contraste, …) que lle serven para a 
ilustración de textos. 

 CD 

 CSC 

 EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións 
para a difusión de imaxes propias ou alleas, e 
respecta a propiedade intelectual de cada 
persoa.. 

 CSC 

 CD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 j 

 b 

 B2.1. Aplicación de recursos gráficos para 
a expresión de emocións, ideas e accións. 

 B2.2. Disposición á orixinalidade, a 
espontaneidade e a plasmación de ideas, 

 B2.1. Realizar producións plásticas  
seguindo pautas elementais do proceso 
creativo, experimentando, recoñecendo 
e diferenciando a expresividade dos 

 EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou 
pictóricas máis axeitadas para as súas creacións,  
manexando os materiais e instrumentos de forma 
adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

 CCEC 

 CAA CCEC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

sentimentos e vivencias de forma persoal e 
autónoma, na creación dunha obra 
artística.  

 B2.3. Recreación de espazos, aplicando 
conceptos artísticos básicos (equilibrio e 
composición). 

diversos materiais e técnicas pictóricas  
e elixindo as máis axeitadas para a 
realización da obra prevista. 

 EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten 
emocións básicas (calma, violencia, alegría, 
tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 
cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CAA 

 CAA 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, 
accións e situacións.  

 EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas 
gráficas con creatividade e soltura.  

 EPB2.1.5. Valora os elementos e os recursos 
empregados para alcanzar o efecto que máis se 
axuste ás propias necesidades.  

 EPB2.1.6. Distingue e explica as características 
da cor en canto a súa luminosidade, tono e 
saturación, aplicándoas cun propósito concreto 
nas súas producións. 

 EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da 
aplicación da cor.  

 EPB2.1.8. Executa composicións pareadas nas 
que aparecen as cores complementarias 
respectivas. 



140 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do 
contexto con dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). 

 EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o 
propósito dos seus traballos e as características 
dos mesmos.  

 j 

 b  

 B2.4. Análise das formas de 
representación de volume.  

 B2.5. Elaboración de obxectos 
tridimensionais con distintos materiais. 

 B2.6. Comparación entre as formas que 
adopta a representación do espazo en 
diferentes áreas ou ámbitos. 

 B2.2. Representar volumes utilizando 
recursos como cores, claroscuros, corte, 
dobra e encartado. 

 EPB2.2.1. Representa con claroscuro a sensación 
espacial de composicións volumétricas sinxelas.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de 
planos para crear volumes. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento 
expresivo para proporcionar sensación de 
profundidade.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando 
o recorte, o encartado e o pegado de pezas de 
diversas formas, utilizando diversos tipos de 
materiais. 

 CCEC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 d  

 j 

 B2.7. Coñecemento e valoración de 
identificadores artísticos de diferentes 
culturas. 

 B2.8. Interese por coñecer producións do 
patrimonio cultural e artístico dos pobos.  

 B2.9. Valoración do patrimonio cultural e 
artístico para a satisfacción con eles e para 
a súa conservación.  

 B2.10. Elaboración de documentos 
relacionados con obras, creadores e 
creadoras, e manifestacións artísticas. 

 B2.3. Coñecer as manifestacións 
artísticas máis significativas que forman 
parte do patrimonio artístico e cultural, e 
adquirir unha actitude de respecto e 
valoración dese patrimonio.  

 EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as 
manifestacións artísticas máis importantes do 
patrimonio cultural e artístico español, 
nomeadamente aquelas que foron declaradas 
Patrimonio da Humanidade. 

 CSC 

 CCEC 

 EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen 
os museos de coñecer obras de arte expostas 
neles e goza con elas.  

 CSC 

 CCEC 

 EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito 
artístico, interésase polas características do 
traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza 
como público coa observación das súas 
producións.  

 CSC 

 CCEC 

 i 

 j 

 b 

 B2.11. Emprego dos medios audiovisuais e 
novas tecnoloxías da información e da 
comunicación para o tratamento de 
imaxes, deseño, animación e difusión dos 
traballos elaborados.  

 B2.12. Preparación de documentos propios 
da comunicación artística.  

 B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 
tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar documentos.  

 EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e 
da comunicación como fonte de información e 
documentación para a creación de producións 
propias.  

 CD 

 CCEC 

 EPB2.4.2. Manexa programas informáticos 
sinxelos de elaboración e retoques de imaxes 
dixitais (copiar, pegar; modificar tamaño, cor, 
brillo, contraste etc.) que serven para a ilustración 
de textos.  

 CD 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios 
da comunicación artística (carteis, guías ou 
programas). 

 CCEC 

 CD 

 a 

 b  

 j  

 B2.13. Elaboración de producións plásticas 
utilizando técnicas mixtas, elixindo as 
técnicas, os instrumentos e os materiais de 
acordo coas súas características e coa súa 
finalidade.  

 B2.14. Asunción de responsabilidade no 
traballo propio (constancia e esixencia 
progresiva) e no traballo cooperativo 
(respecto polas achegas e as disposicións 
das demais persoas).  

 B2.15. Realización individual ou en grupo, 
con establecemento de momentos de 
revisión e de reflexión sobre o proceso 
seguido. 

 B2.5. Realizar producións plásticas, 
participando con interese e aplicación 
no traballo individual ou de forma 
cooperativa, respectando os materiais, 
os utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a iniciativa e a 
creatividade, e apreciando a correcta e 
precisa realización dos exercicios e das 
actividades, a orde e a limpeza, o 
respecto polas normas, as regras e 
os/as compañeiros/as.  

 EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de 
escoller as técnicas e os instrumentos máis 
axeitados para conseguir unha finalidade 
determinada.  

 CCEC 

 CAA 

 EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e 
os espazos.  

 CSC 

 CCEC 

 EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual 
e colabora no grupo para a consecución dun fin 
colectivo, respectando as iniciativas de cada 
compañeiro ou compañeira.  

 CSC 

 CCEC 

 EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades 
propostas, apreciando a realización correcta, 
precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 
actividades. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

 g 

 b 

 j  

 B3.1. Elaboración de composicións 
plásticas partindo de conceptos 
xeométricos da realidade do alumnado.  

 B3.1. Identificar conceptos xeométricos 
na realidade que rodea o alumnado, en 
relación cos conceptos xeométricos 

 EPB3.1.1. Identifica os conceptos de 
horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas 
súas composicións con fins expresivos. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 



143 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer e 
comprender o termo de escala. 

 B3.3. Apreciación das posibilidades 
plásticas e expresivas das estruturas 
xeométricas.  

 B3.4. Construción de estruturas e 
transformación de espazos usando nocións 
métricas e de perspectiva. 

 B3.5. Uso dos instrumentos básicos do 
debuxo xeométrico para compor unha 
creación artística partindo dos polígonos 
elementais.  

recollidos na área de matemáticas coa 
súa aplicación gráfica. 

 EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 
perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o 
milímetro como unidade de medida habitual 
aplicada ao debuxo técnico. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.4. Suma e resta segmentos utilizando a 
regra e o compás. 

 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun 
segmento utilizando a regra e o compás. 

 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o 
raio. 

 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, 
catro e seis partes iguais, utilizando o material 
propio do debuxo técnico. 

 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á 
construción de estrelas e elementos florais aos 
que posteriormente lles dá cor.  

 CCEC 

 CMCCT 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EPB3.1.9. Continúa series con motivos 
xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha 
cuadrícula propia facilitada cos instrumentos 
propios do debuxo técnico. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 
30 graos utilizando o escuadro e o cartabón. 

 CMCCT 

 EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en 
formas xeométricas básicas e trasladándoa a 
composicións bidimensionais. 

 CCEC 

 CAA 

 EPB3.1.12. Identifica nunha obra bidimensional 
formas xeométricas simples.  

 CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando 
formas xeométricas suxeridas polo ou pola 
docente. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de 
escala e é capaz de aplicalo cambiando a escala 
dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula. 

 CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os 
polígonos elementais, apreciando as súas 
diferenzas e similitudes. 

 CMCET 

 CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 j 

 g 

 b 

 B3.6. Exploración e uso adecuado do 
material de debuxo técnico, coa finalidade 
de atopar o máis apropiado para o 
resultado final. 

 B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 
manexo dos instrumentos e dos 
materiais propios do debuxo técnico, e 
empregalo adecuadamente. 

 EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da 
utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e 
valora a precisión dos resultados.  

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 
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5.3. Temporalización. 

 

Tomaranse como referencia as diferentes celebracións que se realizan no centro, sen público, 

seguindo o protocolo  (Samaín, magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, etc); ademais da chegada das 

diferentes estacións para guiar o ensino e aprendizaxe da Educación Plástica. 

Nos primeiros cursos o bloque 1 e 2 será tratado de forma paralela nos tres trimestres. 

Porén, nos últimos cursos (5º e 6º) comezarase polo bloque de debuxo xeométrico no primeiro 

trimestre, relacionando os contidos coa materia de matemáticas. No segundo trimestre farase 

fincapé, especialmente, nos contidos do bloque 1, de educación audiovisual; e no terceiro na 

expresión artística, do bloque 1.  

 

5.4.  Avaliación 

 
A avaliación resulta indispensable no proceso de ensino- aprendizaxe, pois permite progresar, 

mediante a obtención de datos, a reflexión e a toma de decisións, cara unha educación de calidade, 

ademais de identificar as necesidades, as capacidades e a evolución do noso alumnado, así como 

os puntos fortes e débiles da nosa propia práctica docente. 

 
Atendendo a Orde do 9 de xuño do 2016, xa citada en apartados precedentes, a avaliación dos 

procesos do aprendizaxe do alumnado discorrerá de forma continua e global, tendo así de 

referencia o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Por 

esta razón, a coordinación coa titora será especialmente importante, axudándonos a deseñar 

estratexias educativas máis efectivas e a atender á diversidade. 

 
Así mesmo, para determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais de etapa e das 

competencias clave na avaliación dos nosos discentes, tomaremos como referencia os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe, que son especificacións dos criterios e que permiten 

definir os resultados de aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber en cada disciplina; e 

que anteriormente describimos. 

 
Para levalo á práctica partiremos da observación para, mediante diversos instrumentos (rúbricas, 

listas de control, anecdotario, actividades de coavaliación...)., constatar a súa consecución.  
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Para a cualificación desta materia, en todos os cursos teranse en conta as seguintes porcentaxes: 
 
 

50% traballo diario. 

30% traída do material (entrega de traballos, materiais…). 

20% actitude, comportamento axeitado en sintonía coas normas de aula e participación 

activa. 

 
A nota resultante corresponderá ao 50% da cualificación da Educación Artística. 
 
 

6. Metodoloxía 
 
 

A metodoloxía ou “como ensinar” é un punto esencial en calquera ámbito educativo. 

Marca a nosa actuación como docentes, como guías e, neste caso concreto, como lazos de unión 

entre o alumnado e o feito artístico. É unha peza fundamental para que a organización didáctica 

flúa con éxito e en total sintonía cos nosos principios psicopedagóxicos. Implica, tal e como se 

define no artigo 2 do Decreto 105/2014, estratexias, procedementos e accións, planificadas e 

organizadas de xeito consciente, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o 

logro dos obxectivos suscitados. A visión didáctica que se propón nesta programación parte dun 

prisma construtivista, onde o alumnado é o protagonista das súas aprendizaxes. 

 
Así mesmo, conseguir unha aprendizaxe significativa e funcional considérase aquí esencial. 

Para iso dáse especial peso ao carácter comunicativo e expresivo da arte co fin de que os 

discentes descubran o uso de diversas linguaxe e valoren e aprecien a súa capacidade para 

transmitir, describir, contar, emocionar, reconfortar, calmar, divertir e unir. Para iso, a percepción 

e a expresión son capacidades a desenvolver e estimular nestas materias. 

Tamén se ten en conta os coñecementos e experiencias previas que trae o alumnado. 

Partimos de obxectos, temas, sons, experiencias familiares ou da experimentación para, 

mediante cuestións que esperten a súa curiosidade, chegar a novas aprendizaxes. Así mesmo, 

téñense en conta os seus gustos, preferencias e motivacións, dentro dun ensino- 

aprendizaxe en espiral, onde se volven a traballar contidos do nivel precedente de forma 

ampliada. 

Aplicamos pois, o método interrogativo e demostrativo. Aínda así, ao longo do proceso, tamén 



148 
 

facemos uso do método expositivo, a través de pequenas explicacións teórico/prácticas; ou do 

demostrativo, a través do ensino por imitación de cancións, danzas, ritmos, técnicas 

instrumentais, técnicas plásticas, etc. Mantemos así, unha relación ecléctica entre varios. 

No tocante a organización das sesións, comezarase sempre por unha actividade introdutoria, 

seguida polas actividades de desenvolvemento; para rematar con actividades de sínteses: 

   a) Actividades de inicio ou introdución: realizaranse tanto ó comezo das 

unidades didácticas como das distintas sesións (explicación das distintas técnicas e 

procedementos) . 

   b) Actividades de desenvolvemento: traballarán os distintos bloques de 

contidos (realización das láminas propostas polo profesorado, creacións propias, etc). 

   c) Actividades de síntese: serán actividades de posta en práctica de xeito 

global dos contidos traballados anteriormente (láminas que sinteticen o emprego das 

diversas técnicas tratadas, reflexións grupais, etc). 

  

6.1. Organización de espazos e formas de agrupamento 

 

a) Cambios de clase 

As sesións realizaranse, sempre que sexa posible, na aula de referencia que ten cada 

grupo. Tamén se empregará a aula de música para facilitar actividades de movemento e de 

práctica instrumental.  Cando iso suceda, finalizarase a sesión anterior 5 minutos antes, de 

xeito que se poida garantir unha saída paulatina e ordenada, de un en un, deixando a 

distancia de seguridade.  

Nunca se desprazará ao alumnado a outra aula, se esta estivo antes ocupada por outro 

grupo e aínda non se ventilou e hixienizou axeitadamente. Isto, podería darse no 

desprazamento, por exemplo, á aula de música, para realizar danzas, exercicios de rítmica 

ou de práctica instrumental con PAD. 

 

b) Aula de referencia  
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O desenvolvemento da maior parte das sesións será na aula ordinaria, de referencia, onde 

as cadeiras están dispostas, cara diante, mantendo a distancia de seguridade estipulada. 

Cada neno/a terá un casilleiro propio para gardar o seu material de artística. Propoñerase, 

a maiores e de xeito voluntario, recollelo, á súa vez, todo xunto nunha pequena caixa de 

reciclaxe, para evitar perdas ou pequenos esquecementos. 

Ventilarase ao comezo e ao remate da sesión e sempre se manterá posta a máscara 

obrigatoria (no caso de EP) , sendo recomendable na etapa de EI. Tamén se insistirá no 

correcto lavado de mans, ao comezo e ao remate das clases. 

6.2. Especificacións metodolóxicas na área de Educación Artística. 

Debido o á situación de emerxencia sanitaria presentada no curso anterior, cobra 

especialmente importante a avaliación inicial para atopar aqueles ámbitos nos que o 

alumnado necesita máis reforzo. Tamén se toma como guía o informe final achegado, para 

traballar aqueles contidos non abordados no nivel anterior de xeito global cos do novo curso, 

partindo dun nivel axeitado e respondendo a individualidade de cada neno/a. 

 

6.3. Especificacións metodolóxicas na materia de Educación Musical. 

 

Ademais das medidas sanitarias anteriormente citadas, na materia de Educación Musical 

prescindirase do uso da frauta, de xeito práctico, en todos os cursos. Si se presentará de 

xeito teórico a partir de segundo curso e propoñeranse, para a casa, de xeito voluntario, 

diversas cancións e exercicios lúdicos (subiranse vídeos á aula virtual). 

Cando se empreguen instrumentos de PAI ou PAD, sempre se hixienizarán previa e 

posteriormente ao seu uso e non se intercambiarán na mesma sesión. 

No tocando ás actividades de movemento e danza, estas realizaranse da aula de música 

ou no pavillón, de ser preciso, para manter as distancias en todo momento. 

O canto seguirá a ser un elemento vincular da materia, procurando escoller pezas curtas e 

motivadoras para o alumnado. Manterase a máscara sempre posta, salvo momentos 
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puntuais, nos que se manteña a distancia que establece o protocolo. 

 

6.4. Especificacións metodolóxicas na materia de Educación Plástica. 

Todo o alumnado terá material propio mais, para diversas propostas, será a mestra quen 

ofreza e reparta os recursos, previa hixiene (botar pintura, repartir cartolinas, etc). 

A limpeza de pinceis ou doutros materiais que o requiran, farase no baño, sempre de xeito 

progresivo e de un en un. 

 

6.5. Educación a distancia 

 

Para afrontar a incerteza que ofrece o curso ante a emerxencia sanitaria, é importante previr 

a posibilidade de ter que ofrecer parte ou o total das sesións a distancia. 

Para iso, incentivarase especialmente a competencia dixital mediante o emprego da aula 

virtual, de diversas aplicacións e a realización de pequenas buscas na rede. Tamén se 

practicará o envío e a subida de diferentes arquivos (fotografías, vídeos, documentos word, 

pdf), o envío de correos electrónicos e, dende a materia de Educación Plástica, farase unha 

pequena mención á realización de fotografías e vídeos (enfoque, encadre, luz, etc). 

De volta a unha educación a distancia, seguirase co uso da aula virtual, do correo e da 

propia páxina do centro. A comunicación coa familia terá lugar a través de correo 

corporativo, da aplicación Abalarmóbil e do teléfono do centro educativo. 

 

6.6. Avaliación inicial e avaliación en caso de teledocencia 

As primeiras semanas poñerase especial énfase en observar o punto de partida do 

alumnado. Debido a excepcional situación do curso pasado, a avaliación inicial, xunto os 

informes finais do curso precedente, terá especial relevancia. A partir dela enfocarase a 
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metodoloxía didáctica, adecuando o nivel ata acadar, de forma progresiva, os estándares 

principais do curso no que se atopan. Non se contemplan medidas específicas de reforzo e 

recuperación mais, chegado o caso, non se descarta o seu uso. 

A avaliación no período de teledocencia será similar, mudando só o método de entrega das 

diferentes actividades propostas (pdf, imaxe, vídeo, audio) e do feedback docente (vídeos, 

conferencias, aula virtual, etc). En todo momento procurarase responder ás necesidades de 

cada alumnado, tanto no eido académico como emocional. 

 

6.7. Contribución aos plans e proxectos. 

 

Proxecto lingüístico: en función dos datos recadados e analizados, que se recollen na 

planificación sociolingüística do centro, decidiuse impartir en galego a materia de Educación 

Plástica. A lingua utilizada no ensino da materia será o galego, seguindo o establecido no 

artigo 6.4 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo na ensinanza non 

universitaria de Galicia. Potenciarase o seu uso entre o alumnado asegurándonos de que 

se use o galego como lingua de comunicación, tanto no plano coloquial coma no máis 

técnico.  

Traballarase con certa énfase a lingua galega nas unidades didácticas e nos contidos que 

teñen que ver coas expresións artísticas do entorno e da comunidade autónoma de Galicia. 

Proxecto lector: apoiarase a planificación de fomento da lectura a través dunha dobre 

vertente. Por unha banda con busca de información sobre os contidos tratados nas unidades 

didácticas e pola outra, co fomento de lecturas voluntarias ou suxeridas para satisfacer as 

necesidades de coñecemento. Tamén se tentarán relacionar estas co proxecto do centro, 

titulado “Marcelino Verdemán: Coida da contorna”, que versa sobre a temática referida 

ao coidado do medio ambiente, á reciclaxe, ao comercio local e ao consumo.  

Plan TIC: integrarase o uso dos dispositivos dixitais e inculcarase un uso responsable dos 

mesmos, valorándoos como un medio para acadar uns obxectivos determinados e non 
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como un fin en si mesmo. 

Plan de convivencia: traballaremos os valores de convivencia e faremos un 

desenvolvemento da afectividade e do sentido social a través do traballo cooperativo. 

Coñeceremos estilos de vida propios e alleos, incidindo nos valores de igualdade e non 

discriminación. Tamén se promocionarán os estilos de vida saudables promovendo os 

hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e lecer axeitados ás características do 

alumnado. 

Plan de atención á diversidade: tendo en conta que cada individuo é diferente dos demais, 

coa súa capacidade cognitiva, personalidade e situación persoal concretas será función do 

mestre xerar e velar por un bo clima na aula onde o respecto, a libre opinión, e o ritmo de 

aprendizaxe de cada suxeito teñan cabida. O mestre adaptarase a esa pluralidade e 

garantirá unha atención axeitada a todos e cada un dos alumnos e alumnas para axudarlles 

a salvar os posibles obstáculos que vaian aparecendo no proceso de ensinanza.
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7. Atención á diversidade. 
 

Dentro da nosa metodoloxía tamén debemos ter en conta a diversidade, por ser parte da nosa 

existencia. Como docentes, inculcaremos no noso alumnado o respecto polas diferenzas como 

algo enriquecedor e natural. En calquera aula atopamos pluralidade, xa que cada neno/a é 

único/a, presentando unhas motivacións e intereses, unha situación social e cultural, unhas 

características, unhas potencialidades e uns ritmos e estilos de aprendizaxe determinados. 

Seguindo o Decreto 229/2011, anteriormente citado, teremos que atender e dar resposta a esa 

diversidade con accións e medidas axeitadas, no marco dos principios de inclusión e 

normalización. Queremos pois, dende esta programación, formar a futuros cidadáns, 

competentes a nivel social e cívico, e promover unha sociedade máis xusta, con maior igualdade 

de oportunidades e menor discriminación. 

Deste xeito, dentro da diversidade, de atoparse algún neno ou nena con Necesidades 

Específicas de Apoio Educativo (NEAE), seguiremos as recomendacións e pautas do 

Departamento de Orientación e o profesorado a través da titoría, por si nalgún momento do 

proceso de ensino- aprendizaxe, se precisase aplicar algún reforzo ou realizar unha ACI, a 

maiores das medidas ordinarias. O Departamento de Orientación facilitaranos material ou 

indicacións para elaboralo. 

 
Para levar a cabo un tratamento educativo das diferenzas individuais, adaptarémonos á 

capacidade de aprendizaxe de cada alumnado, concedendo máis tempo a aqueles que o 

precisen para conseguir os obxectivos propostos, partindo dos contidos mínimos. 

A aqueles alumnos e alumnas que seguen un ritmo de aprendizaxe máis lento que o da 

gran maioría dos compañeiros/as da clase, será preciso que o seu nivel de contidos conceptuais 

e procedimentais sexa reforzado mediante o repaso dos contidos. No caso de alumnado cun 

ritmo de aprendizaxe promedio, ampliaranse as actividades no número e non en canto á 

profundización. Naqueles alumnos e alumnas no que o seu ritmo de aprendizaxe é elevado e 

rápido, as actividades presentarán maior complexidade aínda que non constitúan novos 

contidos. No caso de alumnado estranxeiro favorecerase a súa incorporación ó sistema 

educativo e programas específicos para aqueles que descoñezan a lingua. O alumnado con 

altas capacidades intelectuais será obxecto dunha atención específica con medidas para a 
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súa detección, flexibilización do período escolar, preparación do profesorado, atención ás 

familias,… 

O alumnado con necesidades educativas especiais, causadas por condicionantes físicos, 

psíquicos e/ou sociais, recibirán unha atención especializada de acordo aos principios de non 

discriminación e normalización. 

A aportación da educación artística no tratamento educativo en alumnado con necesidades 

educativas especiais por causas físicas, levarase a cabo seguindo as recomendacións do D.O. 

Nas causas físicas orais, poderase analizar e determinar as calidades 

da voz, avalialas funcionalmente, intentar mellorar a articulación mediante trabalinguas, 

refráns…, intervir nas condutas orais, enriquecer o vocabulario básico mediante cancións, 

interpretación en grupo, percusión rítmica, exercicios de relaxación e respiración. Dentro das 

causas físicas sensoriais, tanto visuais como auditivas, fomentarase o uso da visión en todos os 

casos, explicarase verbalmente a tarefa musical, potenciarase a realización de actividades 

auditivas (discriminación tímbrica, xogos sonoros…), evitaranse os ruídos constantes e molestos 

que provoquen o enmascaramento sonoro, empregarase algún aparato ou medio amplificador e 

tamén a comunicación total (xestos corporais, expresión facial, escritura). Respecto das causas 

físicas   motóricas   traballarase   a   audición,   a   respiración   e   a   relaxación,   ademais  do 
 

desenvolvemento motórico a partir da manipulación de obxectos, tanto segmentaria como 

global. 

A aportación da educación artística nos alumnos e alumnas con necesidades educativas 

especiais por causas psíquicas, ten un papel sumamente interesante, vai a ser útil para o 

traballo dos problemas de: motricidade, coordinación e equilibrio; permitirá reforzar a 

sensorialidade auditiva e ocular; potenciar a memoria e a concentración; favorecer o autocontrol 

e a autoestima do neno/a. Fomentando en todo momento a motivación e a autonomía. 

No alumnado con necesidades educativas especiais por causas sociais, favorecerase o 

desenvolvemento de todos os procesos e factores que interveñen na aprendizaxe (percepción, 

atención, memoria e razoamento), mediante a práctica do canto e/ou instrumental, mellorando 

o ámbito afectivo social, a autoestima, o autocontrol e a potenciación de relacións persoais máis 

abertas e igualitarias. 
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De todo isto despréndese a necesidade de dar unha resposta diferenciada ó alumnado 

co que traballaremos, en función das súas características psicoevolutivas, físicas e 

sociais; polo que si é necesario, realizaranse adaptacións curriculares específicas para 

cada caso, en colaboración co Departamento de Orientación. 

 
 

8. Recursos didácticos. 
 

 
Con carácter xeral, o emprego dos materiais e recursos didácticos estarán en función tanto 

dos obxectivos que se pretenden como da metodoloxía a empregar, sempre respetando as 

medidas de hixiene e seguridade sanitaria que establece o protocolo de adaptación ao Covid-

19 nos centros docentes, xa citado. 

Os materiais que se empregan coa intención de favorecer o proceso ensino -aprendizaxe 

serán os seguintes: 

 
 

· Biblioteca. 
 

· Pizarra branca pautada. 
 

· Instrumentos PAD e PAI. 
 

· Teclado eléctrico. 
 

· Reproductor de CD. 
 

· Programas audiovisuais e informáticos. 
 

· Ordenador de aula. 
 

· Recursos multimedia. 
 

· Recursos TICs: Internet, páxina web do centro, aula virtual, outras páxinas web… 
 

· Materiais manipulativos individuais. 
 

· Materiais curriculares. 
 

· Témperas. 
 

· Papeis de diferentes texturas. 
 

· Cartolinas. 
 

· Ceras brandas, ceras duras, rotuladores. 
 

· Regra, escuadra, cartabón e transportador de ángulos. 
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· Compás. 

 
· Pizarras pequenas individuais con rotulador e borrador, para xogos de dinámica. 

 
· Lápices acuarelables. 

 
· Outro material funxible para a creación de obras plásticas. 

 

 
Así mesmo, destacamos os recursos dixitais (ordenador de aula, tablet da mestra, 

aplicacións, vídeos, audios, bases de creación propia...) e os impresos (partituras de autoría 

propia ou doutros compositores, textos, cartas, fotografías, libros e revistas educativas), así 

como outros específicos que facilitan actividades de expresión corporal e de audición (aros, 

panos de cores, pratos, cintas, globos...); de comprensión da forma musical, do ritmo, de 

matices dinámicos e/ou agóxicos (palillos chinos, tubos sonoros, vasos rítmicos); ou a 

representación musical (franelograma, fononimia). Por último, a aportación dun violín, dun 

violonchelo e dunha guitarra á aula, que permite a visualización directa destes instrumentos. 

 
9. Saídas escolares. 

 

Desde música solicitaranse aquelas saídas que ofrezan total seguridade ante o Covid-19, 

primando aquelas que concorran en espazos abertos e permitan a separación dos grupos 

burbulla. Tamén se tentará traer algunha dinamización musical á propia aula, asegurando 

sempre o cumprimento do protocolo.  

Tamén se programarán outras saídas, tal e como se recolle na Programación Xeral Anual 

(PXA) do centro, moitas delas vinculadas co proxecto anual, que parte do coidado do medio 

ambiente e da contorna próxima. 

 

10. Indicadores de logro para avaliar a labor docente e a propia programación 
didáctica. 

 
 

Para avaliar a programación didáctica, a metodoloxía e a labor docente pártense dos seguintes 

indicadores de logro, a partir dos cales, e tras un proceso de reflexión, servirán para mellorar o 

propio proceso de ensino e aprendizaxe. 
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INDICADORES DE LOGRO 

CONTEXTO (ENTORNO E FAMILIAS) 1 2 3 4 

Interésome por coñecer o entorno social e cultural do meu alumnado, co 

fin de telo en conta na aula, potenciando o positivo e mediando os 

aspectos negativos. 

    

Vinculo as actividades da aula co entorno natural e social próximo.     

Interésome por coñecer os músico da zona e a actividade artística da 

mesma. 
    

Animo ás familias a participar,  se o desexan, no proceso de ensino-

aprendizaxe. 
    

Manteño unha comunicación fluída, regular e cordial coas familias.     

Acollo propostas de mellora cunha actitude positiva e construtiva.     

Respondo ao correo electrónico de aula, ás peticións realizadas a través da 

aplicación abalarMóbil, por vía telefónica ou en persoa cunha actitude 

profesional e próxima. 

    

De xurdir algún conflito coa familia, tento chegar á súa resolución 

mantendo a calma, buscando o diálogo e recorrendo á axuda do 

departamento de Orientación. 

    

RECURSOS E ESPAZOS 1 2 3 4 

Organizo ben os recursos e os espazos de traballo da aula de música.     

Emprego recursos variados e axeitados no desenvolvemento das unidades 

didácticas. 
    

Os recursos da aula son accesibles e útiles para o alumnado.     

Creo, deseño e busco recursos para enriquecer o proceso de ensino-

aprendizaxe. 
    

Todos os recursos que inclúo favorecen o aprendizaxe.     

Teño en conta a iluminación da aula para facilitar as diferentes actividades.     

ALUMNADO 1 2 3 4 
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Consigo manter e centrar a atención do meu alumnado.     

Recoñezo e valoro as ideas e propostas dos discentes.     

Animo e dou confianza ao meu alumnado para que participe e se exprese 

libre e espontaneamente a través da práctica musical. 
    

Implico ao alumnado no propio proceso de ensino-aprendizaxe.     

Consigo que o alumnado identifique os erros como algo positivo para 

mellorar e aprender.  
    

Atendo ás necesidades e intereses de todo o alumnado.     

Consigo crear unha boa dinámica no grupo de aula a través de actividades 

cooperativas. 
    

Manteño un ambiente de aula distendido, alegre, agradable e de 

confianza. 

 

    

LEXISLACIÓN EDUCATIVA 1 2 3 4 

Respecto as indicacións marcadas na lexislación educativa vixente para o 

meu exercicio como mestra. 
    

Mantéñome informada sobre a actualidade en materia educativa.     

Sigo formándome para enriquecer a miña labor como docente.     

COMPETENCIAS, OBXECTIVOS E CONTIDOS 1 2 3 4 

Contribúo aos obxectivos de etapa co programado     

Alcanzo os obxectivos didácticos que propoño previamente     

Secuencio de forma axeitada e progresiva os contidos establecidos para 

segundo curso, na materia de Educación Primaria. 
    

Relaciono os contidos da materia cos de outras áreas 

(interdisciplinariedade). 
    

Levo a cabo as actividades programadas buscando con elas a 

consecución das sete competencias clave. 
    

TEMPORALIZACIÓN 1 2 3 4 

Programo tendo en conta o calendario escolar e a carga lectiva da materia     
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Distribúo o tempo das actividades de forma realista, tendo en conta as 

características e a diversidade da aula, así como os diferentes ritmos e 

estilos de aprendizaxe 

    

Aproveito o tempo de desprazamento da aula ordinaria á de música sen 

molestar ao resto de nenos e nenas doutras clases. 
    

METODOLOXÍA 1 2 3 4 

Realizo cuestións e actividades que espertan a curiosidade e/ou reflexión 

do alumnado. 
    

Vinculo as actividades da aula coa realidade do alumnado.     

Busco un ambiente lúdico para o desenvolvemento das sesións, sen caer 

na dispersión. 
    

Ofrezo oportunidades para que o alumnado aprenda creando e facendo 

música. 
    

Parto dos coñecementos e experiencias previas que trae o meu alumnado 

para introducir novos contidos ou ampliar outros xa tratados. 
    

Vinculo as actividades e proxectos de aula cos plans e proxectos do centro 

educativo. 
    

Transmito e trato diferentes elementos transversais, especialmente os que 

fan referencia a valores. 
    

Inclúo actividades e xogos de relaxación para diminuír as posibles tensións 

do alumnado. 
    

Realizo co meu alumnado exercicios de relaxación muscular e de 

respiración antes das actividades de canto. 
    

Dirixo o coro axeitadamente e de forma correcta, buscando a mirada dos 

discentes. 
    

Deseño actividades sensorias e de movemento para o desenvolvemento 

musical 
    

Inclúo na programación e no desenvolvemento das sesións actividades 

que atenden aos diferentes ámbitos da educación musical, de forma 

proporcional: 

 

_% canto e exploración das posibilidades da voz 

_% práctica instrumental  
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_% danza e movemento 

_% escoita 

 

Permito que o alumnado manipule e descubra as posibilidades sonoras 

dos instrumentos que temos na aula ou que podo aportar. 
    

Deseño saídas escolares e/ou visitas á aula que enriquecen o proceso de 

ensino e aprendizaxe. 
    

Busco a formación integral do alumnado potenciando e favorecendo as 

tres esferas da súa personalidade (cognitiva, física e social e emocional). 
    

Emprego diferentes tipos de agrupamentos como estratexia organizativa.     

Acollo os consellos, recomendacións, puntos de vista e opinións dos meus 

compañeiros/as con gratitude e interese para mellorar a miña forma de 

ensinar. 

    

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 1 2 3 4 

Atendo á diversidade da aula, tendo en conta necesidades e capacidades 

do neno/a. 

 

    

Evito etiquetas e promovo á visión da diferenza como algo natural e 

enriquecedor. 
    

Potencio as capacidades do meu alumnado, independentemente das súas 

necesidades. 
    

Promovo a inclusión a través das propias actividades e prácticas musicais 

en conxunto. 
    

Deseño estratexias de atención á diversidade, tendo en conta as 

aportacións das familias, da titora e do Departamento de Orientación, de 

así considerarse. 

    

Respecto os diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe.     

Deseño actividades de ampliación e de reforzo, por seren necesarias.     

Deixo un espazo importante na acción educativa para promover o benestar 

psicolóxico do alumnado (a súa autoestima, seguridade, confianza...). 
    

PROCESO DE AVALIACIÓN 1 2 3 4 

Emprego instrumentos variados para avaliar ao alumnado.     
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Avalío de forma continua e global aos nenos e nenas.     

Observo e recollo información suficiente para reflexionar sobre a miña 

acción educativa e en base a iso tomar decisións encamiñadas á mellora 

do proceso educativo. 

    

Implico ao alumnado no propio proceso de avaliación.     

Obteño información suficiente para constatar o grao de alcance dos 

obxectivos de etapa, da consecución das competencias clave e dos 

estándares de aprendizaxe. 

    

 

 


