PROGRAMACIÓN
XERAL
MÚSICA

CEIP “ PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA” MONDEGO_SADA

OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PRIMARIA.
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as
capacidades que lles permitan:
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 coma 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.
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.

OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PRIMARIA
CURRÍCULO OFICIAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
- CONTIDOS
- ESCOITA
- INTERPRETACIÓN MUSICAL.
- MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA.
- CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
- ESCOITA
- INTERPRETACIÓN MUSICAL.
- MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA.
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS BÁSICAS.
- ESCOITA
- INTERPRETACIÓN MUSICAL.
- MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA
OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
CONTRIBUCIÓN DA AREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
1.

Referidas á competencia en Comunicación lingüística (CCL)

2.

Referidas á Competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

3.

Referidas á Competencia dixital (CD)

4.

Referidas ás Competencias sociais e cívicas (CSC)

5.

Referidas á Conciencia e expresións culturais (CCEC)

6.

Referidas á competencia para Aprender a aprender (CAA)

7.

Referidas ao Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

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.

Contidos 1º e 2º
Bloque 1 - Escoita
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
características.

corporal

e

gráfica

de

sons

de

diferentes

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.
B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.
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).
B1.10. Comunicación
escoitada.

oral

das

impresións

que

causa

a

música

B1.11. Elementos da música: tempo e dinámica.
B1.12.

Distinción e representación
elementos da música escoitada.

corporal

ou

gráfica

dalgúns

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. Identificación da
repetición (AA) e o contraste (AB) en cancións e obras musicais.

Criterios de Avaliación 1º e 2º
Bloque 1 - Escoita
B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de
materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto
natural.
B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa.
B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.
B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e
ás impresións sentidas na audición.
B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e
carácter).

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.
B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a
improvisación.
B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos
coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento.

Bloque 3 – Música, movemento e danza
B3.1. Realizar pequenas coreografías.
B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e
expresivas do corpo.

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 1º e
2º
Bloque 1: Escoita
EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos
instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz.
CCEC CAA
EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades:
son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano,
agudo e grave.
CCEC
EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.
CCEC
EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos
discriminación auditiva destas calidades.

para

a

CCEC CD
EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas.
CCEC
EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e
a escoita das audicións.
CSC CCEC
EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas
compañeiras, así como do profesorado.
CSC CCEC
EMB1.3.1. Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras.
CCEC
EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da
instrumentista e público.

director/ora

de

orquestra,

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

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.
CCL CCEC
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.
CCEC CAA
EMB1.5.2. Utiliza notación
elementos do son.

non

convencional

para

representar

CCEC
EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas
actividades musicais.

sinxelas

para

realizar

Bloque 2: Interpretación musical
EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.
CCEC CMCT CAA
EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.
CSC CAA
EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou
repertorio de cancións sinxelas.

en

grupo

un

pequeno

CCEC CSC
EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha
base dada.
CCEC CAA
EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración.
CAA
EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.
CCEC CCL CMCT
EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas
básicas.
CCEC CMCT

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos.
CAA CCEC CMCT
EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e
silencio de negra.
CCE CCEC CAA CMCT
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.
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.
CAA CCEC

Bloque 3: Música, movemento e danza
EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o
movemento corporal coa música.
CCEC CSC
EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas
compañeiras, amosando interese e respectando as normas e
as intervencións das demais persoas.
CCEC CSC
EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros.
CCEC
EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores
desprazamentos coa música.

e

inferiores

nos

CCEC
EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a
expresión de sentimentos e emocións.
CCEC

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA 1º e 2º

1.

Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis
próxima diferenciando entre son, silencio e ruído.

2.

Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o
bosque, a granxa, a casa e as profesións) e do propio corpo.

3.

Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son:
duración, altura, intensidade e timbre.

4.

Valorar a importancia do silencio como parte da música.

5.

Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e
pezas instrumentais propias da súa contorna.

6.

Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras
musicais descritivas.

7.

Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de
cancións.

8.

Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración
no canto.

9.

Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no
acompañamento de cancións: estrofa e refrán, e ostinato
rítmico.

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica
de Kodaly para distinguir a duración.
11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa
agrupación por familias: metal, madeira e parche.
12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea,
silencio de negra) e non convencionais.
13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais.
14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás
binario.
15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da
danza.
16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes
fontes de son: voces, corpo e instrumentos.
visual e auditivamente
17. Recoñecer
orquestra e os seus protagonistas.

os instrumentos da

18. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.

Contidos 3º e 4º
Bloque 1 - Escoita
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 de música e na asistencia a
representacións.

B1.6.

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

B1.7.

Acento e pulso.

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.
B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical.
Formas musicais binarias e ternarias.

Bloque 2 – Interpretación musical
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 DO 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.

B2.8.

Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais
dadas.

B2.9.

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

B2.10. 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.

Bloque 3 – Música, movemento e danza

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.

B3.3.

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.

Criterios de avaliación 3º e 4º
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.

B1.2.

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

B1.3.

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

B1.4.

Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.

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.

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.

B2.3.

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos
materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

Bloque 3 – Música, movemento e danza
B3.1.

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

B3.2.

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

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 3º e
4º
Bloque 1: Escoita
EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico
musical.

CCL CCEC
EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que
lle provoca a audición dunha peza musical.
CCL CCEC
EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en
audicións e representacións musicais.
CSC
EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.
CAA CCEC
EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da
linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e
nos sons do contexto.
CCEC CMCT
EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións
instrumentais ou vocais.
CCEC CAA
EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e
intensidade tras a escoita de obras musicais.
CCEC CAA
EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao
nun musicograma ou nunha partitura sinxela.
CCEC CAA
EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta
graficamente a súa estrutura.
CCEC CAA
EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou
non, os trazos característicos da música escoitada.
CCEC CAA CCl

Bloque 2: Interpretación musical
EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para
a interpretación de obras.

CCEC CAA
EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos
sinxelos.
CCEC CAA CMCT
EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con
distintos agrupamentos con e sen acompañamento.
CCEC CSC
EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por
mellorar.
CAA
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.
CAA CCEC CSIEE
EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e
colectivo.
CSC
EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos
para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de
imaxes e representacións dramáticas.
CAA CD CCEC
EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un
existente.
CCEC CAA

Bloque 3: Música, movemento e 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
EMB3.1.2. Inventa
e
reproduce
pequenas
coreografías
que
corresponden coa forma interna dunha obra musical de
forma sinxela binaria, ternaria e rondó.
CCEC CAA CMCT

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando
interpreta danzas.
CCEC CSC
EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando
tradicionais galegas e doutras culturas.

danzas

CCEC CSC

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA 3º E 4º

1.

Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas
instrumentais propias da nosa comunidade.

2.

Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións e
na descodificación do son que reproduce.

3.

Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.

4.

Valorar a importancia do silencio como parte da música.

5.

Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o
bosque, a granxa, a casa, as profesións, do propio corpo...

6.

Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración,
altura, intensidade e timbre.

7.

Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento
de cancións.

8.

Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena
percusión: metal, madeira e parche.

9.

Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

10. Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non
convencionais.
11. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario,
ternario e cuaternario.

12. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza.
13. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de
son: voces, corpo e instrumentos.
14. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os
seus protagonistas

15. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.
16. Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa
música e a actividade que desenvolven (compositor, director,
músicos…).
17. Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións.
18. Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen
acompañamento.

Contidos 5º e 6º
Bloque 1 - Escoita
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 musicais.

B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e
timbre.
B1.4.

Acento e pulso.

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.

B1.8.

Elaboración dun proxecto de difusión da cultura musical.

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.
B1.12. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical.
Formas musicais binarias, ternarias e rondó.
B1.13. Melodías con cambios de compás.
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.

Bloque 2 – Interpretación musical
B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao unísono e
canons, de maneira 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.

B2.6.

Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de
melodías dadas.

B2.7.

Proxecto: concerto ou musical.

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.

Bloque 3 – Música, movemento e danza
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.

B3.3. 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.

B3.5.

Proxecto: certame de danza.

Criterios de Avaliación 5º e 6º
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.

B1.2.

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

B1.3.

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

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.

B1.5.

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

B1.6.

Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.

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.

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.

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.

B2.3.

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes
materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

Bloque 3 – Música, movemento e danza
B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación

coas demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas
de xeito lúdico.
B3.2.

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

B3.3.

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.

Estándares de aprendizaxe avaliables 5º e 6º
Bloque 1: Escoita
EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico
musical.
CCL CCEC
EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que
lle provoca a audición dunha peza musical.
CCL CCEC
EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras.
CSC
EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en
audicións e representacións musicais.
CSC
EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da
linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e
nos sons do contexto.
CCEC CCL
EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e
corais.
CCEC CAA CCL
EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e
intensidade tras a escoita de obras musicais.
CCEC CAA CCL

EMB1.3.3

Identifica, clasifica e completa os compases traballados.
CCEC CMCT

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe
musical traballados.
CCEC
EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con
sentido crítico.
CAA CD CSIEE
EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións
das demais persoas.
CAA CSIEE CSC
EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en
varios soportes.
CSIEE CCL CD
EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.
CCEC CAA
EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de
producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos,
idiófonos e electrófonos).
CCEC CAA CCL
EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música
e os instrumentos doutras culturas.
CCEC CAA
EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao
nun musicograma ou nunha partitura sinxela.
CCEC CAA
EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical
representa graficamente a súa estrutura.

sinxela,

e

CCEC CMCT CAA
EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou
non, os trazos característicos da música escoitada.
CCEC CAA

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.
CCEC
EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega
evidencias do traballo realizado.
CCL CD

Bloque 2: Interpretación musical
EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a
interpretación de obras.
CCEC CAA
EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos.
CCEC CAA
EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con
distintos agrupamentos, con e sen acompañamento
CCEC CAA
EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo
por mellorar
CAA
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.
CCEC CAA
EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a
combinación e a organización dunha serie de elementos
dados previamente, coñecidos ou manexados.
CCEC CAA
EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e
colectivo.
CSC
EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías
relacionadas coa propia cultura.
CCEC CAA
EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos
e informáticos para crear acompañamentos.

CCEC CD CAA
EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un
existente.
CCEC CAA

Bloque 3: Música, movemento e 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 CSC
EMB3.1.2. Inventa
e
reproduce
pequenas
coreografías
que
corresponden coa forma interna dunha obra musical de
forma sinxela binaria, ternaria e rondó.
CCEC CAA CMCT
EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando
interpreta danzas.
CCEC CMCT
EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas,
e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.
CCEC CSC
EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas
e doutras culturas.
CCEC CSC
EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical
dada.
CSEIEE CAA CMCT
EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás
demais persoas.
CSC
EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo
do proceso de creación.
CCL
EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha
avaliación crítica do resultado.

CAA

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA 5º e 6º

1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima
diferenciando entre son, silencio e ruído.
2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa,
a casa e as profesións) e do propio corpo.
3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración,
altura, intensidade e timbre.
4. Valorar a importancia do silencio como parte da música.
5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas
instrumentais propias da súa contorna.
6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais
descritivas.
7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións.
8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.
9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de
cancións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico.
10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly
para distinguir a duración.
11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por
familias: metal, madeira e parche.
12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de
negra) e non convencionais.
13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais.
14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario.
15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza.
16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son:
voces, corpo e instrumentos.

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus
protagonistas
18. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA
AO DESENVOLVEMENTO
DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Referidas á competencia en Comunicación lingüística:
1. Aprender un repertorio de cancións (orais e escritas) en lingua
galega.
2. Aprender vocabulario e expresións locais en galego.
3. Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e
comunicación.

Referidas á Competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía:
1. Traballar a preescritura musical (concepto de liña e espazo).
2. Traballar visual e auditivamente e interpretar a proporción
matemática nos musicogramas e a súa relación coa lonxitude da
melodía.
3. Traballar as figuras xeométricas nas fichas do alumno.
4. Traballar as figuras xeométricas coas coreografías que acompañan
ás cancións e danzas.

Referidas á Competencia dixital:
1. Presentar os aparatos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica de
son: radiocasetes, CD, reprodutores mp3, mp4…
2. Utilizar métodos
instrumentos...

audiovisuais

para

ver

e

escoitar

sons,

3. Empregar distintas fontes para a procura de información.
4. Aplicar criterios éticos no uso das novas tecnoloxías.
5. Empregar ferramentas dixitais para a construction do coñecemento.

Referidas ás Competencias sociais e cívicas:
1. Desenvolver habilidades de cooperación para conseguir un resultado
grupal satisfactorio.
2. Comprender a realidade da pluralidade social actual coa que
convivimos e aprender a respectarnos.
3. Ter respecto e actitude de escoita nas intervencións individuais dos
compañeiros.
4. Aceptar nas danzas e
discriminar a ninguén.

coreografías

aos

compañeiros/as

sen

5. Coñecer, valorar e gozar do contorno natural, social e cultural,
fomentando a súa conservación.
5. Participar nas actividades vocais, instrumentais e coreográficas de
grupo con interese e sen inhibicións.

Referidas á Conciencia e expresións culturais:
1. Percibir e comprender o mundo que os rodea cando escoitan
sons da súa contorna, gozando da mesma e valorándoa.
2. Ter curiosidade cara ás fontes sonoras dos instrumentos que
manexan na escola e os que soan nas audicións de música
culta.
3. Valorar as cancións populares como expresión cultural dos pobos,
enriquecendo a súa bagaxe cultural.
4. Valorar as manifestacións culturais do folclore galego e doutras
culturas.
5. Representar sons mediante a expresión plástica.
6. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
7. Escoitar, diferenciar e valorar os sons do medio no que viven.
8. Coñecer os instrumentos fixándose no material de corpo vibrante e
na súa procedencia (árbores, canas, pel ou vexigas de animais,
metais, …).
9. Expresar sentimentos e emocións dos códigos artísticos.

Referidas á competencia para Aprender a aprender:
1. Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
2. Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o
esforzo e logros acadados por medio da autoavaliación.
3. Ter iniciativa persoal na elaboración de fichas creativas; así
como nos remates plásticos das follas.
4. Ter curiosidade e interese individual na aprendizaxe de conceptos
musicais e interdisciplinares.
5. Aprender e practicar estratexias lingüísticas para realizar oralmente
descricións dos sons que escoitan coa axuda dun apoio visual.
6. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos.
7. Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de
aprendizaxe.
6. Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

Referidas ao Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
1. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
2. Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as dramatizacións
con xestos grupais e as coreografías.
3. Fomentar o espírito de superación nas actividades individuais,
grazas ás gabanzas e ánimos do profesorado.
4. Priorizar os obxectivos grupais sobre os intereses persoais.
5. Superar as dificultades a través da constancia e do traballo
diario.
6. Coordinar as tarefas e tempos do grupo na realización de traballos.
7. Transmitir entusiasmo para acadar obxectivos.
8. Elaborar fichas individualmente para desenvolver hábitos de
esforzo, traballo individual, iniciativa persoal, curiosidade e
creatividade na aprendizaxe.
9. Amosar iniciativa personal para promover ou iniciar novas accións.

Mínimos esixibles para unha avaliacióm positiva 1º-2º
Escoitar as cancións propostas en cada tema e analizar os elementos
musicais que imos traballando.
Aplicar os elementos da linguaxe ás cancións das unidades para
interpretalas.
Aprender o proceso de traballo para a interpretación das cancións.
Coñecer as recomendacións básicas para interpreter con percusión
corporal e instrumentos de pequena percussion.
Coñecer as posibilidades de desprazamento e movemento do corpo na
danza.
Seguir correctamente as audicións coa axuda dos musicogramas
propostos.

Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 3º-4º
Cantar as cancións propostas e recoñecer nelas os elementos musicais
referidos a ritmo, melodía, compás, repeticións…que imos aprendendo.
Aplicar os elementos da linguaxe ás cancións para interpretalos.
Aprender o proceso de traballo para a interpretación das cancións e
aplicalo.
Coñecer as recomendacións básicas para interpretar coa frauta e cos
instrumentos de lámina e pequena percussion.
Coñecer as posibilidades de desprazamento e movemento do corpo na
danza.
Seguir correctamente as audicións coa axuda de musicogramas.
Utilizar materiais de reciclaxe para a construcción de instrumentos
musicais caseiros.
Tomar conciencia do aprendido ao longo do curso mediante xogos que
supoñan autoavaliación.

Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 5º-6º
Cantar as cancións propostas e recoñecer nelas os elementos musicais
referidos a ritmo, melodía, compás, repeticións e demais elementos que
imos aprendendo.
Aplicar os elementos da linguaxe ás cancións, aos ritmogramas aos
acompañamentos que imos interpretando.
Aprender e aplicar o proceso de traballo para a interpretación das
cancións.
Coñecer as recomendacións básicas para interpretar coa frauta e cos
instrumentos de lamina e pequena percusión.
Coñecer as posibilidades de desprazamento e movemento do corpo na
danza.
Seguir correctamente as audicións coa axuda de musicogramas.

Adaptación á situación do curso 2020-2021
Por mor das restriccións que neste ano escolar nos impón a pandemia,
suprímense todas as actividades que non encaixen co protocolo aprobado
pola Xunta de Galicia para educación, sustituíndose por outras que se
poidan realizer. Non se utilizará frauta ni ningún dos instrumentos da aula
de música por seres de uso común. A parte de instrumentación basearase
na percusión corporal e instrumentos de percusión de uso individual e
adquisición ou fabricación sinxela (obxectos de madeira, metal, plastico e
outros materiais, cos que poder facer diferentes sons). A danza e o canto
faranse sempre que a situación e o espazo o permitan.
No suposto de ter que voltar a unha situación de confinamento
domiciliario as actividades serán propostas a través da aula virtual de
música do colexio.

