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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Educación Artística) 

1º de Educación Primaria (Educación Musical) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

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

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

▪ B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. 
▪ EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras, así como do profesorado. 

▪ B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás 
impresións sentidas na audición 

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a 
improvisación. 

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

▪ B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos 
coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

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

▪ B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 
expresivas do   corpo. 

 
▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
▪ EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos 

desprazamentos coa música. 
 
 
 

1º de Educación Primaria (Educación Plástica) 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 
▪ EP1.3.3. Identifica os tamaños. 
▪ EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 
▪ EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 
▪ EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña. 

▪ 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. 

▪ B2.1. Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 
formas, texturas e cores. 

▪ EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para 
completar debuxos. 

▪ EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para 
crear a posteriores obras plásticas. 

▪ B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo 
imaxinario, 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.). 

▪ 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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Educación Artística) 

2º de Educación Primaria (Educación Musical) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 
▪ EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: 

son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 
▪ EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

▪ B1.4. Comunicar as sensacións e as impresións sentidas na audición, 
utilizando un vocabulario adecuado. 

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

▪ 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. 

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias 
instrumentais. 

▪ EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por 
familias. 

▪ 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. 

▪ B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a 
improvisación. 

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

▪ B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos 
coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

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

▪ B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 
expresivas do corpo. 

▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. EMB3.2.2. 
Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa 
música. 
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2º de Educación Primaria (Educación Plástica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

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. 

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. 

B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con  linguaxe 
plástica adecuada ás súas características. 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, 
afectivo e social. 

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. 

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. 
EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas. 

B2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana. EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 

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. 

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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Educación Artística) 

3º de Educación Primaria (Educación Musical) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

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

▪ EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

▪ 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. 

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

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento (frauta, canto). 

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

▪ 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. 

▪ 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. 
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3º de Educación Primaria (Educación Plástica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1 Describir as características dos elementos presentes no contexto e 
as sensacións que as obras artísticas provocan. 

▪ 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. 

▪ B1.3. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios. ▪ EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de 
similitude ou diferenza. 

▪ EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e 
cores nas composicións artísticas. 

▪ B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as súas obras 
máis significativas, facendo fincapé na cultura propia. 

▪ EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis representativas. 

▪ 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. 

▪ EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, 
sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras. 

▪ EPB2.1.4. Practica o recorte e pega de materiais de diferentes texturas. 
▪ EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, encartado e pegado. 
▪ EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar 

modelos, de maneira proporcionada. 
▪ EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 
▪ EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. 

▪ B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. ▪ EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

4º de Educación Primaria (Educación Musical) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

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

▪ EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de 
Galicia. 

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

percusión. 

▪ 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. 

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

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

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas 
e doutras culturas. 
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4º de Educación Primaria (Educación Plástica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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, ... ). 

▪ B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, as texturas, 
os códigos e as técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas 
diferenzas. 

▪ EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no 
contexto, utilizando instrumentos, técnicas e materiais adecuados na 
súa obra persoal. 

▪ B1.3. Identificar determinados/as artistas e amosar interese por 
coñecer as formas de expresión das súas obras máis representativas. 

▪ EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as apreciacións persoais sobre as 
obras plásticas dun autor ou dunha autora cun criterio artístico 

▪ 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. 

▪ EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido 
estético, de forma cada vez máis autónoma. 

▪ EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións 
orixinais, integrándoos de diferentes maneiras. 

▪ EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos 
usando liñas grosas, finas, sombras, manchas etc. 

▪ EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos 
materiais e texturas, creando formas tridimensionais. 

▪ EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando ferramentas básicas. 
▪ EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría. 

▪ B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os 
espazos. 

▪ EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as 
normas e as indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo.  

▪ EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e 
responsable, segundo as súas posibilidades plásticas e os resultados 
marcados. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

5º de Educación Primaria (Educación Musical) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

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

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

▪ 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. 
▪ EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir 

o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 

▪ B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e 
describir os elementos da linguaxe musical convencional que as 
compoñen. 

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

▪ B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e 
pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, valorar o traballo feito, 
avaliar o resultado e propor accións de mellora. 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 
▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento (frauta, canto). 
▪ EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo 

por mellorar. 

▪ 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. 

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

▪ 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. 

▪ 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.EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras culturas. 
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5º de Educación Primaria (Educación Plástica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, 
formas e colores; comprobando as posibilidades que achegan para a 
creación artística. 

▪ EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores 
aplicadas sobre diferentes soportes. 

▪ B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

▪ EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na 
composición. 

▪ EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de 
cores e as ceras. 

▪ EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais (origami, por exemplo). 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as 
normas e indicacións establecidas. 

▪ EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a 
correcta realización dos exercicios e actividades. 

▪ 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. 

▪ EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos 
utilizados. 

▪ EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, 
colaborando na recollida e na organización do material. 

▪ 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.).  

▪ EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas. 
▪ EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría.  
▪ EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da 

cuadrícula e as ferramentas básicas. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020 

PÁXINA 12 DE 18 CEIP JOAQUÍN RODRIGUEZ OTERO- EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Educación Artística) 

6º de Educación Primaria (Educación Plástica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

▪ EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. 

▪ EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais 
aplicados sobre soportes distintos. 

▪ B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as 
imaxes fixas e en movemento nos seus 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 

▪ EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía 
axeitada imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos 
elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz e función). 

▪ B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as 
máis axeitadas para a realización da obra prevista. 

▪ EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 
▪ EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con 

creatividade e soltura. 
▪ EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con 

dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón 
etc.). 

▪ B2.2. Representar volumes utilizando recursos como cores, claroscuros, 
corte, dobra e encartado. 

▪ EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando o recorte, o encartado 
e o pegado de pezas de diversas formas, utilizando diversos tipos de 
materiais. 

▪ 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.  

▪ EPB2.3.3. 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. 

▪ 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 

▪ EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e os espazos. 
▪ EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando 

a realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 
actividades. 
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e das actividades, a orde e a limpeza, o respecto polas normas, as regras 
e os/as compañeiros/as. 

▪ B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o 
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área de 
matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

▪ EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e 
o cartabón. 

▪ EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de 
medida habitual aplicada ao debuxo técnico. 

▪ EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun segmento utilizando a 
regra e o compás. 

▪ EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o raio. 
▪ EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, catro e seis partes iguais, 

utilizando o material propio do debuxo técnico. 
▪ EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á construción de estrelas e 

elementos florais aos que posteriormente lles dá cor. 
▪ EPB3.1.9. Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas) 

utilizando unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do 
debuxo técnico. 

▪ 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. 
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6º de Educación Primaria (Educación Musical) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

▪ B2.2. 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. 

▪ EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

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

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

sinxelos. 

▪ EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes 

épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento..  

▪ EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e 

responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

▪ EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e 

amosa interese por traballar para corrixilos. 

▪ 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. 

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

▪ EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa 
interese por mellorar o produto. 
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2. Avaliación e cualificación 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

No marco da avaliación continua, en xeral, avaliaranse os seguintes aspectos: 

 

- Participación do alumnado. 

- Adquisición dos obxectivos. Teranse en conta  aspectos conceptuais, procedimentais e 

actitudinais e  sempre se partirá dos mínimos esixibles anteriormente citados, en base a 

estándares e competencias imprescindibles. 

- Actividades escritas, traballos plásticos, test sobre diferentes aspectos, probas 

específicas … 

 

Tendo en conta que nos atopamos nunha situación excepcional provocada pola crise 

sanitaria derivada do COVID 19, o concepto de avaliación continua acada un valor de maior 

significancia no proceso de ensino aprendizaxe.  

 

O traballo realizado no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación 

presencial dos dous trimestres anteriores. Este servirá, exclusivamente, para recuperar as 

avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. O seu desenvolvemento servirá para 

que o alumnado recupere, consolide e avance, se fose o caso mais, de ningunha maneira 

poderá verse prexudicado polo traballo desenvolvido de maneira non presencial. 

Por tanto, mediante a valoración deste traballo poderá recuperar, no seu caso, as avaliacións 

non superadas anteriormente, e/ou mellorar a súa cualificación final. 

De cara a avaliación do terceiro trimestre e avaliación ordinaria, teremos en conta os 

seguintes aspectos no proceso de avaliación: 

- Adquisición dos obxectivos, estándares e competencias mínimas esixidas durante os dous 

primeiros trimestres do actual curso 2019-2020. 

- Participación nas actividades propostas de xeito telemático (sempre que se teña acceso a 

elas). 

Os  resultados da avaliación expresaranse nunha escala de 0 a 10, onde: 
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−  5 será suficiente (SU). 

− 6 ben (BE). 

− 7, 8 notable (NT). 

− 9, 10 sobresaliente (SB).  

  

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA. 

 

Os mínimos esixibles para acadar unha valoración positiva na avaliación do terceiro trimestre 

e na avaliación ordinaria, veñen marcados polos estándares de aprendizaxe programados 

para os dous primeiros trimestres do curso 2019-2020, que xa foron mencionados 

secuenciados anteriormente, por cada nivel. 

 Deste xeito, a calificación positiva dos dous primeiros trimestres implica que o alumno/a ten 

adquiridos os mínimos esixibles, sendo o traballo realizado neste terceiro trimestre de 

reforzo, repaso e posible ampliación; un xeito de mellorar a calificación final. No caso 

contrario, este último trimestre servirá como recuperación, procurando sempre que este 

teña posibilidade de acceso ás tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Propóñense actividades de reforzo, repaso e recuperación do primeiro e do 

segundo trimestre. Tamén se propón algunha pequena ampliación, sempre 

partindo de contidos xa tratados, buscando a comprensión e a curiosidade. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Para transmitir as tarefas, as explicacións das mesmas, a resolución de 

dúbidas, o envío de traballos e as diversas preocupacións das familias e do 

alumnado, óptase por empregar: 

 

- Correo electrónico específico para o eido artístico. 

- Proposta semanal de tarefas (colgada na páxina web e transmitida por 

correo, se así o requiren). 

- Comunicación mediante chamada, videoconferencia ou por 

Abalarmóbil (sendo a titoria a intermediaria, neste último caso), se así o 

requiren as familias ou o alumnado. 

- Envío de vídeos de creación propia para resolver pequenas dúbidas, de 

ser preciso. 

 

A maiores, para resolver os problemas de conectividade, optouse pola opción 

ofrecida polo concello, de achegar o material impreso ao domicilio. 

 

O método empregado parte da realización de propostas prácticas, lúdicas e 

creativas, tendo en conta a situación actual nos fogares. Aínda que a 

explicación se fai por  por escrito ou mediante imaxes/vídeos, sempre se abre 

a posibilidade a aclaración das mesmas por diferentes medios de 

comunicación. 

 

Para o envío de tarefas por correo electrónico (vídeos, imaxes ou 

documentos) proponse sempre unha temporalización, flexibilizándose e 

ampliándose sempre que se solicite. 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020 

PÁXINA 18 DE 18 CEIP JOAQUÍN RODRIGUEZ OTERO- EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e recursos 

Faise uso de material audiovisual (enlaces a vídeos, audios, páxinas de 

interese, imaxes e vídeos de creación propia), así como de material escrito 

xa existente e de creación propia. Tamén se recomendan xogos e 

aplicacións dixitais relacionadas co eido artístico. 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Emprego da páxina web do centro, do correo electrónico, do teléfono, 

da mensaxería Abalar e da videoconferencia. 

Publicidade  Páxina web do centro. 


