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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

MÚSICA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Coñecer e utiizar as posibiiidades 
sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipuiando materiais como 
fonte de son.

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados 
(CCEC,  CMCCT, CAA).

B2.2. Exercitar as vocaiizacións e as 
pronuncias interpretando un pequeno 
repertorio de cancións sinxeias e 
practcando a improvisación.

EMB2.2.1. Interpreta individuaimente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións sinxeias (CCEC, CSC).

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo iadaíñas e 
cancións ao unísono (CCEC, CCL, CMCCT).

B3.2. Coñecer e vaiorar as posibiiidades 
sonoras, de movemento e expresivas do 
corpo.

EMB3.2.3. Identfica e utiiza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentmentos e 
emocións (CCEC).

MÚSICA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Coñecer e utiizar as posibiiidades 
sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipuiando materiais como 
fonte de son.

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados 
(CCEC,  CMCCT).

B2.3. Exercitar as vocaiizacións e as 
pronuncias interpretando un pequeno 
repertorio de cancións sinxeias e 
practcando a improvisación.

EMB2.3.1. Interpreta individuaimente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións sinxeias (CCEC, CSC).

EMB2.3.4. Le e interpreta con ritmo iadaíñas e cancións
ao unísono (CCEC,  CMCCT, CAA).

B3.2. Coñecer e vaiorar as posibiiidades 
sonoras, de movemento e expresivas do 
corpo.

EMB3.2.3. Identfica e utiiza o corpo como instrumento
para a expresión de sentmentos e emocións (CCEC).

MÚSICA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Interpretar un repertorio básico 
de cancións e pezas instrumentais, en 
soiitario ou en grupo, mediante a voz 
ou instrumentos, utiizando a iinguaxe 
musicai.

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical 
traballada para a interpretación de obras ( CCEC).

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 
acompañamento (CCEC, CSC).
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B3.1. Adquirir capacidades expresivas e
creatvas que ofrecen a expresión 
corporai 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 (CCEC, CAA).

B3.2. Interpretar un repertorio básico 
de danzas propias da cuitura gaiega e 
doutras cuituras.

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais galegas e doutras culturas (CCEC, 
CSC).

MÚSICA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Interpretar un repertorio básico de 
cancións e pezas instrumentais, en soiitario ou
en grupo, mediante a voz ou instrumentos, 
utiizando a iinguaxe musicai, así como vaiorar 
o trabaiio feito, avaiiar o resuitado e propor 
accións de meiiora.

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a  linguaxe musical para a 
interpretación de obras (CCEC, CAA).

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 
acompañamento (CCEC, CAA, CSC).

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 
creatvas que ofrecen a expresión corporai 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 (CCEC).

B3.2. Interpretar un repertorio básico de 
danzas propias da cuitura gaiega e doutras 
cuituras.

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras culturas (CCEC, CSC).

MÚSICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1 Interpretar un repertorio básico de 
acompañamentos, cancións e pezas instrumentais, en 
soiitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, 
utiizando a iinguaxe musicai, vaiorar o trabaiio feito, 
avaiiar o resuitado e propor accións de meiiora.

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical
tratada para a interpretación de obras (CCEC, 
CAA).

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento 
(CCEC, CAA).

B3.1. Empregar as posibiiidades expresivas do propio 
corpo en coordinación coas demais persoas, para reaiizar 
representacións musicais coiectvas de xeito iúdico.

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

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias 
da cuitura gaiega e doutras cuituras.

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais galegas e doutras culturas 
(CCEC, CSC).
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MÚSICA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 (CCEC).

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 
diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento (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 (CAA, CCEC).

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 
creatvas que ofrecen a expresión corporai e
a danza, vaiorar a súa achega ao 
patrimonio, e gozar coa súa interpretación 
como unha forma de interacción sociai. 

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

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: Vaioración da reaiización das propostas de actvidades e 
retos.

Instrumentos: Listaxe de cotexo da entrega de actvidades, rúbrica.

Cualifcación fnal Interese e caiidade na entrega das tarefas.
A cuaiificación finai, segundo recoiien as directrices da Conseiiería, pode 
diferir ata un totai de 2 puntos da nota anterior, sempre e cando sexa nun 
sentdo ascendente, nunca para baixar as cuaiificacións.

Avaliación de
materia pendentes

Non procede.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre 

Actvidades Tarefas vía teiefónica e E-dixgai, en diferentes formatos e propostas 
pubiicadas e organizadas na web do Centro.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Envíase trabaiio, sen que a carga iectva sexa excesiva e de xeito que 
poidan ievarse a cabo no momento en que a famiiia o considere.
Temos un aiumno sen acceso a Internet.

Materiais e recursos Páxina web do Centro, piataforma E-dixgai, arquivos muitmedia de 
creación propia e externos.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Información e achega das actvidades ao aiumnado mediante piataforma 
E-dixgai, páxina web do Centro e vía teiefónica. 

Publicidade Pubiicación obrigatoria na páxina web do Centro.
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