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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

  

MÚSICA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

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

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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. 

B2.2. Exercer 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. 

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

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

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

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

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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MÚSICA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

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. 

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. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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 

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

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 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento 
corporal coa música. 
EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, 
amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 
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MÚSICA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

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. 

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

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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 alinguaxe musical traballada para a interpretación 
de obras. 

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

 

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

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

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

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións, e como formade interacción social. 
EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequeñas coreografías que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 
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MÚSICA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas da nosa cultura e doutras culturas. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca 
a audición dunha peza musical. 
EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

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 

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. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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. 

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

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

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

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

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 
EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó 
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MÚSICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. ESCOITA 

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

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. 

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar 
as principais características de instrumentos doutras culturas. 

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

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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

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

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

acompañamento 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación 
coas demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de 
forma lúdica. 

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 
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MÚSICA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. ESCOITA 

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. 

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. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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. 

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

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. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión 
corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa 
interpretación como unha forma de interacción social. 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de interacción social. 
EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación do traballo diario do alumno/a. 
- Revisión de tarefas 
- Probas (1º e 2ª avaliación) 
 

 

Instrumentos: 
- Listaxes de control 
- Portfolio do alumno/a 
- Follas de observación 
 

Cualificación final 

Daráselle prioridade á avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, 
diagnóstico e formativo, a partir das avaliacións anteriores. En ningún caso, o 
alumnado poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 
 
Por iso, farase unha avaliación continua dos dous primeiros trimestres, tendo en 
conta o grao de desenvolvemento das competencias clave e os obxectivos da 
materia para cada nivel. 

Alumnado con 
materias 

pendentes 

Elaborarase un Plan específico de recuperación para alumnado coa materia 
pendente, onde se farán constar, entre outras, as dificultades detectadas nos 
contidos e competencias, a metodoloxía e  as actividades e materiais de apoio 
recomendados. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Na medida do posible deseñaranse actividades globalizadoras e 
interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo 
entre os equipos docentes das distintas áreas. 
Actividades tipo: 

- Actividades de ritmo 
- Cancións 
- Actividades interactivas a través da Internet. 
- Xogos didácticos interactivos. 
- Actividades de búsqueda e selección de información a través da rede. 
- Visionado de vídeos. 

Metodoloxía 

Tendo en conta a pouca carga horario coa que conta a materia, a través das 
titoras farase chegar aos alumnos e alumnas dos distintos niveis algunhas 
actividades relacionadas co currículo da área de música. Estas á súa vez, 
faránllelas chegar polas canles que estas teñan establecidos para o alumnado 
con conectividade e sen conectividade.  

Materiais e recursos - Recursos na rede: xogos, vídeos, partituras… 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As familias terán acceso a este documento a través da Internet. 

Publicidade  A partir do 12 de maio publicarase na páxina web do centro 


