
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
1º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: ESCOITA 

 

Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 
Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e 
carácter). 

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. 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

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

Interpreta individualmente ou en pequeno grupo cancións sinxelas. 

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

Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

 
BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 

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

 
2º CURSO 

 
 

BLOQUE 1: ESCOITA 
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Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras 

Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou 
carácter). 

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 

 

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

Interpreta individualmente ou en pequeno grupo cancións sinxelas 

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

Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

 
BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 

Realizar pequenas coreografías. 
Realiza pequenas coreografías, adecuando o movemento corporal coa 
música. 

 
3º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: ESCOITA 

 

Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 
Establece unha relación entre o que escoita e a representación no  
musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos 
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solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

con e sen acompañamento. 

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. 

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

 
BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

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

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

 
4º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: ESCOITA 

 

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

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical 

Establece unha relación entre o que escoita e o que visualiza nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela. 
Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa graficamente a 
súa estrutura. 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

Interpretar 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. 

Coñece e utiliza a linguaxe musical 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. 
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BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 

Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión 
corporal e a danza 

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

 
5º CURSO 

 
 

BLOQUE 1: ESCOITA 
 

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

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 
Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical 
traballados. 

Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 

Establece unha relación entre o que escoita e o que ve representado nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela. 
Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a 
súa estrutura. 

 
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. 

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 
Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, 
con e sen acompañamento 

Participar en producións musicais sinxelas. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías. 

 
BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 
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doutras culturas. culturas. 

Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación 
coas demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas 
de xeito lúdico.  

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

 
6º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: ESCOITA 

 

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

Distingue a forma musical e elementos do ritmo como o pulso, o compás e 
figuración traballada, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 
tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración 
destas. 

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 

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

 
BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

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. 

Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da 
canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

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

 
BLOQUE 3: MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  
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corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa 
interpretación como unha forma de interacción social 

Inventa coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical 
e supón unha orde espacial e temporal. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Rexistro, observación, análise e valoración da presentación dos retos 
propostos e realizados a distancia tendo en conta o grao de 
desenvolvemento das aprendizaxes e competencias imprescindibles, tanto 
nas avaliacións anteriores como nas actividades desenvolvidas durante o 
3º trimestre. 
Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas 
realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020. Non 
obstante, na materia de música, por ser totalmente práctica e vivencial, 
continua e global, dáselle prioridade ás avaliacións anteriores e as 
actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza 
ao alumno ou á alumna. 

O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos     
para cada curso, identificando e valorando especialmente as aprendizaxes 
máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso 
educativo, o reforzo e a consolidación das aprendizaxes realizadas nos dous 
primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un 
carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións necesarias das 
programacións didácticas do seguinte curso 2020-2021, para incorporar 
aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias 
especiais do terceiro trimestre, non fosen abordados. 

Instrumentos: 
Continuaremos cos instrumentos de avaliación recollidos na programación 
anual, que son a observación directa e a súa recollida na ficha de rexistro, 
pero adaptándoo as novas circunstancias: a observación directa levarase a 
cabo mediante a análise do envío de vídeos, fotos  ou fichas (segundo a 
actividade) propostas a modo de retos. 

 

Cualificación final 

As actividades realizadas neste trimestre son de repaso e reforzo dos dous 
primeiros trimestres. A nota final de curso, ao ser unha materia de 
avaliación continua, corresponderá a acadada no 2º trimestre. As 
actividades levadas a cabo no terceiro trimestre servirán só como referencia 
á hora de elaborar as modificacións pertinentes de cara ao vindeiro curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, reforzo 
das aprendizaxes e competencias adquiridas nos dous primeiros 
trimestres así como ampliación das aprendizaxes tomando como 
referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios 
para a adecuada progresión do alumnado e que requiran unha 
mínima intervención docente para a súa adquisición. 
Preténdese reforzar o aprendido de maneira que, á vez que se 
repasan contidos se practiquen competencias básicas. 
 
Propóñense actividades programadas por semanas e retos a través 
da Aula Virtual do cole, dun xeito globalizado e aberto, indicando o 
nivel de dificultade para que cada alumno as poida realizar segundo a 
súa idade pero tamén segundo a súa capacidade, xa que carecen da 
ensinanza de retroalimentación directa docente. 
A entrega das mesmas remitirase ao meu correo electrónico e serán 
revisadas e rexistradas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
A metodoloxía a desenvolver neste período será activa, innovadora, e 
proporcionará ao alumnado o apoio necesario para facilitar o 
asentamento da súa aprendizaxe, a recuperación e reforzo das 
competencias e a asimilación de novas facetas que requiran un mínimo 
de intervención directa e que fomenten a autonomía e progresión 
paulatina das aprendizaxes do discente. 
Proporanse actividades prácticas, motivadoras flexibles e abertas para 
que se adapten á variedade de situacións que se poidan dar en cada 
familia e a variedade de capacidades musicais dos nenos. Serán  
actividades de repaso e afianzamento do que se fixo na clase, pero en 
menor nivel de dificultade para que as poidan realizar de maneira 
autónoma e con unha continua progresión, autorregulando a súa 
aprendizaxe. 
As actividades estarán colgadas na aula virtual, con acceso moi fácil e 
sempre que sexa posible, cos enlaces por medio de “etiquetas”, é dicir, 
con imaxes grandes nas que soamente hai que pinchar para acceder ao 
contido. Todo isto facilita que se poidan ver dende un ordenador pero 
tamén dende calquera dispositivo móbil. Todo o alumnado dispón de 
dispositivo móbil, polo que en principio, non hai maior problema para a 
entrega e posterior corrección e rexistro das actividades propostas. 
 
No caso de que haxa que imprimir algunha ficha para a súa realización, 
todo o alumnado que non teña impresora recibirá na súa casa o 
material para traballar a través do Concello de Zas. 
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Manterase contacto coas familias a través do correo e se é preciso, 
mediante o teléfono ou por medio dos titores. 
 

Materiais e recursos 

Na aula virtual do colexio, creouse unha pestana de música na que se 
publican semanalmente enlaces e actividades que traballan tódolos 
contidos da área de maneira práctica, pero adaptados as 
circunstancias de illamento: a escoita, a interpretación musical e o 
movemento e danza.  
Estas actividades están sempre apoiadas para a súa realización dun 
enlace ou vídeo e dunha explicación, onde indico qué hai que facer e 
propoño diferentes graos de dificultade. Tamén se proporán, pero en 
menor medida, actividades teóricas e de realización dalgunha ficha e 
xogos online didácticos así como propostas  de visualización e escoita 
de músicas axeitadas ou vídeos interesantes relacionados coa música. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información as familias farase por correo electrónico, pola aula 
virtual e polos titores do grupo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


