
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 1º 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.4 EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.  

B1.5 EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

B2.1 EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.  

B3.2 EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º 

B1.1 EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas. 

B1.6 EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias 

B2.1 EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.  

B3.2 EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º 

B1.3 EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

B2.1 EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 

B2.3 EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

B3.1 
EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción 
social.  
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                                               Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1 
EMB1.1.2-Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

B1.4 EMB1.4.2-Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

B2.3 
EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
 

B3.1 
EMB3.1.1-Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción 
social. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º 

B1.5 
EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos 
e electrófonos). 

B2.4 EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

B2.3 EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

B3.2 EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º 

B1.1 EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 

B2.1 EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

B2.3 
EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, 
intérpretes e eventos musicais. 

B3.1  EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise da producción dos alumnos 

Instrumentos: Anecdotario, caderno de seguimento… 

Cualificación final 

A cualificación final obterase tendo en conta o seguinte: 

 Media da 1º e 2ª avaliación. 

 O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para recuperar as 
avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final.  

As materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación 
poderán recuperarse co traballo e as probas que se poidan facer 
durante o terceiro trimestre coa educación non presencial que se 
está levando a cabo. Teranse en conta os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles de cada materia correspondentes á 1ª e 2ª 
avaliación.  

 

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo docente 

considere que acadou os aspectos de índole curricular e madurativo 

imprescindibles para continuar no curso seguinte. Esta decisión tomaraa o 

equipo docente de forma colexiada, non obstante terá especial 

consideración a opinión do titor ou titora. Este proceso contará co 

asesoramento da Orientadora. A repetición será unha medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das áreas 

instrumentais considerados imprescindibles correspondentes á 1ª e 2ª 

avaliación.  
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  
Propóñense actividades de audicións, xogos de discriminación 
auditiva, talleres de instrumentos, bailes e danzas, interpretación 
sinxela de cancións con frauta, percusión corporal, ... 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Casi todo o alumnado ten conectividade e periódicamente vanse 
poñendo actividades na páxina web do cole. Desde o centro ponse a 
disposición do alumnado sen conectividade o material preciso para 
poder levar a cabo as actividades. 
O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria participa no programa 
Edixgal,polo tanto todo o alumnado dispón de conectividade e 
ordenador. Contactamos co alumnado a través do Espazo Abalar. 
Tamén puxemos a súa disposición os correos electrónicos onde se 
poden poñer en contacto en calquer momento. 

Materiais e recursos Páxinas webs, vídeos de creación  propia, apps, xogos interactivos, ... 
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3. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 As familias serán informadas da modificación das programacións 
mediante mensaxe enviado a través da aplicación Abalar. 

 Páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


