
  

 
 

 

Programación didáctica 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

CEIP PÍO XII 
 

 
  

 



  

 
 

ANEXO I 

Unidades de contidos e temporalización  

Disciplinas troncais  

  Ciencias Naturais  

  Ciencias Sociais  

  Lingua Castelá e Literatura  

  Matemáticas  

  Inglés  

Disciplinas de libre configuración autonómica: Lingua e literatura galegas  

Disciplinas específicas  

  Educación física  

  Relixión Católica  

  Valores Sociais e Cívicos  

  Educación artística. Plástica  

  Educación Artística. Música  

Concreccións curriculares.  

Disciplinas troncais  

  1º EP  

  2º EP  

  3º EP  

  4º EP  

  5º EP  

  6º EP  

Disciplinas de libre configuración autonómica: Lingua e literatura galegas  

  1º EP  

  2º EP  

  3º EP  

  4º EP  

  5º EP  

  6º EP  

Disciplinas específicas  

  Educación física  

  Relixión Católica  

  Valores Sociais e Cívicos  

  Educación artística. Plástica  

  Educación Artística. Música  
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. MÚSICA 

 
UD CURSO DESCRICIÓN 

  QUINC. MES TRIM. AV 

  TEMPORALIZACIÓN 

1 1º EP Presentacións. Avaliación inicial. Vogalizacións. Cancións.   

1º 

SE
TE

M
B

R
O

 

1ºT 

TO
D

O
 P

R
IM

A
R

IA
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V

A
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A
C

IÓ
N

 IN
IC

IA
L 1 2º EP  Todos cantamos / Presentacións. Relaxación  e vocalización. /  Cancións con notas sol e mi. Dindolo. Luna / Forma 

musical  ABA / Lectura das notas sol mi no pentagrama. / Articulación de texto recitado.Luna. / Audición:  A frauta 
Máxica . Mozart. Fragmentos. / Creamos frases de movemento traballando  o contraste de punto fixo –movemento 
con xiro. 

  

1 3º EP Iniciación a frauta doce .  / Unir o movemento coa percusión corporal a danza e o canto: BODY PERCUSION / Lee 
Keliya. Ceilan. Canción de la danza de palos. Notas la , sol , mi 

  

1 4º EP Músicas do Mediterráneo : /  Italia ,Grecia ,Turquía,Flamenco y Música Marroquí / Danza de Zorba, de Mikis 
Theodorakis (Grecia). Musicograma / Figuras  rítmicas :Redonda ,blanca, blanca con puntillo, negra, corchea. / 
Canciones con flauta con : do si la sol.: Sombras chinescas.Recuerdo / Europa musical: / Escoitamos músicas  de 
diferentes culturas europeas: / Música celta nos pobos bañados polo océano atlántico / Canto tirolés e polca na 
Europa Central / Música cíngara o romaní na Europa do Leste. 

  

1 5º EP Cantamos xuntos / Agrupacións vocais. As voces dun coro. / Audición Oh, terra, Miña terra, de Lev Knipper. / Os 
Matices:PP P MF F FF / Canción:Missing the cracks de Kodaly a duas voces. / Frauta. Bandas sonora da película O bo, 
o feo e o malo. / Construimos un mirlitóin. / Expresamonos a  través da creación de frases de movemento. 

  

1 6º EP Protagonistas da música / Profesións e profesionais da música. Profesionais dun concerto. / Audición: The 
Entertainer, de Scott Joplin / Linguaxe musical:Ligadura, puntillo, calderón / Cancións. Missing the craks.Kodaly. 
Método coral a dos voces. / Frauta. O son do ar.  1ª Parte. Música galega 

  

2 1º EP Linguaxe musical: Pentagrama, clave de sol, negra e o seu silenzo, doble corchea. Expresión corporal, cancións e 
danzas en relación ao proxecto. Vogalizacións e relaxacións. Instrumentos Orff. 

  

1ª 

O
U

TU
B

R
O

 

  

1 2º EP  Todos cantamos / Presentacións. Relaxación  e vocalización. /  Cancións con notas sol e mi. Dindolo. Luna / Forma 
musical  ABA / Lectura das notas sol mi no pentagrama. / Articulación de texto recitado.Luna. / Audición:  A frauta 
Máxica . Mozart. Fragmentos. / Creamos frases de movemento traballando  o contraste de punto fixo –movemento 
con xiro.   

1 3º EP Iniciación a frauta doce .  / Unir o movemento coa percusión corporal a danza e o canto: BODY PERCUSION / Lee 
Keliya. Ceilan. Canción de la danza de palos. Notas la , sol , mi 

  

1 4º EP Músicas do Mediterráneo : /  Italia ,Grecia ,Turquía,Flamenco y Música Marroquí / Danza de Zorba, de Mikis 
Theodorakis (Grecia). Musicograma / Figuras  rítmicas :Redonda ,blanca, blanca con puntillo, negra, corchea. / 
Canciones con flauta con : do si la sol.: Sombras chinescas.Recuerdo / Europa musical: / Escoitamos músicas  de 
diferentes culturas europeas: / Música celta nos pobos bañados polo océano atlántico / Canto tirolés e polca na 
Europa Central / Música cíngara o romaní na Europa do Leste. 

  

1 5º EP Cantamos xuntos / Agrupacións vocais. As voces dun coro. / Audición Oh, terra, Miña terra, de Lev Knipper. / Os 
Matices:PP P MF F FF / Canción:Missing the cracks de Kodaly a duas voces. / Frauta. Bandas sonora da película O bo, 
o feo e o malo. / Construimos un mirlitóin. / Expresamonos a  través da creación de frases de movemento. 

  

1 6º EP Protagonistas da música / Profesións e profesionais da música. Profesionais dun concerto. / Audición: The 
Entertainer, de Scott Joplin / Linguaxe musical:Ligadura, puntillo, calderón / Cancións. Missing the craks.Kodaly. 
Método coral a dos voces. / Frauta. O son do ar.  1ª Parte. Música galega 

  

2 1º EP Linguaxe musical: Pentagrama, clave de sol, negra e o seu silenzo, doble corchea. Expresión corporal, cancións e 
danzas en relación ao proxecto. Vogalizacións e relaxacións. Instrumentos Orff. 

  

2ª 

O
U
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B

R
O

 

1 2º EP  Todos cantamos / Presentacións. Relaxación  e vocalización. /  Cancións con notas sol e mi. Dindolo. Luna / Forma 
musical  ABA / Lectura das notas sol mi no pentagrama. / Articulación de texto recitado.Luna. / Audición:  A frauta 
Máxica . Mozart. Fragmentos. / Creamos frases de movemento traballando  o contraste de punto fixo –movemento 
con xiro. 

  

1 3º EP Iniciación a frauta doce .  / Unir o movemento coa percusión corporal a danza e o canto: BODY PERCUSION / Lee 
Keliya. Ceilan. Canción de la danza de palos. Notas la , sol , mi 

  

1 4º EP Músicas do Mediterráneo : /  Italia ,Grecia ,Turquía,Flamenco y Música Marroquí / Danza de Zorba, de Mikis 
Theodorakis (Grecia). Musicograma / Figuras  rítmicas :Redonda ,blanca, blanca con puntillo, negra, corchea. / 
Canciones con flauta con : do si la sol.: Sombras chinescas.Recuerdo / Europa musical: / Escoitamos músicas  de 
diferentes culturas europeas: / Música celta nos pobos bañados polo océano atlántico / Canto tirolés e polca na 
Europa Central / Música cíngara o romaní na Europa do Leste. 

  

1 5º EP Cantamos xuntos / Agrupacións vocais. As voces dun coro. / Audición Oh, terra, Miña terra, de Lev Knipper. / Os 
Matices:PP P MF F FF / Canción:Missing the cracks de Kodaly a duas voces. / Frauta. Bandas sonora da película O bo, 
o feo e o malo. / Construimos un mirlitóin. / Expresamonos a  través da creación de frases de movemento. 

  

1 6º EP Protagonistas da música / Profesións e profesionais da música. Profesionais dun concerto. / Audición: The 
Entertainer, de Scott Joplin / Linguaxe musical:Ligadura, puntillo, calderón / Cancións. Missing the craks.Kodaly. 
Método coral a dos voces. / Frauta. O son do ar.  1ª Parte. Música galega 
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2 1º EP Linguaxe musical: Pentagrama, clave de sol, negra e o seu silenzo, doble corchea. Expresión corporal, cancións e 
danzas en relación ao proxecto. Vogalizacións e relaxacións. Instrumentos Orff. 

  

1ª 

N
O

V
EM

B
R

O
 

 

 

2 2º EP Prohibido non tocar / Iniciación a frauta  doce. Nota si. / Negras e corcheas. / Acompañamos con  instrumentos de 
placa as cancions aprendidas. / Rondó ritmica con percusión corporal e instrumental. ABACA / Agrupamento dos 
instrumentos en familias: corda, vento e percusión. / Construimos unha maraca. / Traballamos creando frases de 
movemento libre traballando o coñecemento do espacio e o enfoque:arriba –abaixo. 

  

2 3º EP Audición activa. Improvisación y acompañamentos sobre instrumentos de láminas. Introducción  o canon con voz / 
Continuamos  os primeiros pasos coa frauta doce. 

  

2 4º EP Europa musical: / Escoitamos músicas  de diferentes culturas europeas: / Música celta nos pobos bañados polo 
océano atlántico / Canto tirolés e polca na Europa Central / Música cíngara o romaní na Europa do Leste. / 
Instrumentos especiais: trompas alpinas, el kantele. / Semicorcheas. Polirritmias con semicorcheas. / Hao- Wari. 
Acompañamento rítmico con semicorcheas / Matices Forte, mezzo-forte ,piano /  

  

2 5º EP Frauta. Bandas sonora da película O bo, o feo e o malo. / Construimos un mirlitóin. / Expresamonos a  través da 
creación de frases de movemento. / Pequenos grupos, grandes músicas / A música de Càmara. Quintetos de corda. 
/ Audición Quinteto de corda nº 17. Minueto de Luigi Boccherini / Frauta: Muiñeira das patelas. / Canción:The 
Balckbird a dos voces / Música de cámara con globos. 

  

2 6º EP Cantar, tocar, bailar / Música e danza para a escena.O Ballet ( s. XVIII e XIX). /  A Danza Contemporánea (s.XX e XXI) 
/ Audición: Can-can, de Orfeo nos infernos, de Jacques Offenbach. / Frauta: O son do ar.2ª Parte. Música Galega / 
Cancións. The Blackbird. Kodaly / Traballamos na montaxe dunha pequena coreografía seguindo os coñecementos 
de danza contemporána traballada. 

  

2 1º EP Linguaxe musical: Pentagrama, clave de sol, negra e o seu silenzo, doble corchea. Expresión corporal, cancións e 
danzas en relación ao proxecto. Vogalizacións e relaxacións. Instrumentos Orff. 

  

2ª 

N
O

V
EM

B
R

O
 

2 2º EP Prohibido non tocar / Iniciación a frauta  doce. Nota si. / Negras e corcheas. / Acompañamos con  instrumentos de 
placa as cancions aprendidas. / Rondó ritmica con percusión corporal e instrumental. ABACA / Agrupamento dos 
instrumentos en familias: corda, vento e percusión. / Construimos unha maraca. / Traballamos creando frases de 
movemento libre traballando o coñecemento do espacio e o enfoque:arriba –abaixo. 

  

2 3º EP Audición activa. Improvisación y acompañamentos sobre instrumentos de láminas. Introducción  o canon con voz / 
Continuamos  os primeiros pasos coa frauta doce. 

  

2 4º EP Europa musical: / Escoitamos músicas  de diferentes culturas europeas: / Música celta nos pobos bañados polo 
océano atlántico / Canto tirolés e polca na Europa Central / Música cíngara o romaní na Europa do Leste. / 
Instrumentos especiais: trompas alpinas, el kantele. / Semicorcheas. Polirritmias con semicorcheas. / Hao- Wari. 
Acompañamento rítmico con semicorcheas / Matices Forte, mezzo-forte ,piano /  

  

2 5º EP Frauta. Bandas sonora da película O bo, o feo e o malo. / Construimos un mirlitóin. / Expresamonos a  través da 
creación de frases de movemento. / Pequenos grupos, grandes músicas / A música de Càmara. Quintetos de corda. 
/ Audición Quinteto de corda nº 17. Minueto de Luigi Boccherini / Frauta: Muiñeira das patelas. / Canción:The 
Balckbird a dos voces / Música de cámara con globos. 

  

2 6º EP Cantar, tocar, bailar / Música e danza para a escena.O Ballet ( s. XVIII e XIX). /  A Danza Contemporánea (s.XX e XXI) 
/ Audición: Can-can, de Orfeo nos infernos, de Jacques Offenbach. / Frauta: O son do ar.2ª Parte. Música Galega / 
Cancións. The Blackbird. Kodaly / Traballamos na montaxe dunha pequena coreografía seguindo os coñecementos 
de danza contemporána traballada. 

  

3 1º EP Avaliación e exposición do traballo realizado.   

1ª 

D
EC

EM
B

R
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TO
D

O
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R
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A
SO

 E
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V
. 2 2º EP Repaso e Avaliación   

2 3º EP Repaso e Avaliación   

2 4º EP Repaso e avaliación   

2 5º EP Repaso e avaliación   

2 6º EP Repaso e avaliación   

4 1º EP Cantos e contos. Vogalizacións e relaxacións. Coreografías grupais.   

1ª 

X
A

N
EI

R
O

 

2ºT   

3 2º EP Escoitamos o que oímos / Escoitamos sons con atención e distinguimos os matices: suave-forte;   / curto-
longo,agudo-grave / Audición: Musicas de cine: Piratas do Caribe , Jurasic Park / Audicións para traballar as familias 
de instrumentos da orquestra. / Pedro e o lobo. / Eacoitamos por un tubo.Que outros sons se poden facer con 
tubos e vasos. / Frauta :notas si e la. Polca / Creamos frases de movemento libre sobre traxectorias dadas. 

  

3 3º EP Audicion Activa:  No pazo do rei das montañas  do PEER GYNT  de Grieg. Introducción  ó mundo da ópera: A 
cincenta de Rossini / A branca e o seu silencio. Cancións: Canon. / Tumbai, tumbai. Canon / Percusión corporal.  
Ostinatos de pes y palmas con negras e corcheas /  

  

3 4º EP Raices musicais africanas / Africa no  Brasil: Capoeira. Africa nos  Estados Unidos: góspel e jazz. Africa no Caribe: son 
Cubano / Samba Lêlê Samba de roda). Brasil / Mala Ginzonde, Congo.Tribu Bapende / Frauta: Ragtime.Notas mi ,fa. 
/ Construimos un reco-reco. 

  

3 5º EP As orquestras. Os músicos da orquestra sinfónica. / Audición “ Pizzicato” do ballet Sylvia de Leo Delibes / O silencio 
de corchea e o becuadro / Canción: The River a duas voces. Kodaly / Muiñeira das patelas 2ª parte. /  

  

3 6º EP Música instrumental / Música acústica e música electrófona. / Audición :” Etude aux chemins de fer” de Pierre 
Schaeffer. / Canto  frauta e acompañamento instrumental /  E Huñga. Indios Chippewa. / Forma musical :rondó 
ABACA sobre a canción traballada. / Construir un instrumento musical e facer música en grupo con eles. 
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4 1º EP Cantos e contos. Vogalizacións e relaxacións. Coreografías grupais.   

2ª 

X
A

N
EI

R
O

 

  

3 2º EP Escoitamos o que oímos / Escoitamos sons con atención e distinguimos os matices: suave-forte;   / curto-
longo,agudo-grave / Audición: Musicas de cine: Piratas do Caribe , Jurasic Park / Audicións para traballar as familias 
de instrumentos da orquestra. / Pedro e o lobo. / Eacoitamos por un tubo.Que outros sons se poden facer con 
tubos e vasos. / Frauta :notas si e la. Polca / Creamos frases de movemento libre sobre traxectorias dadas. 

  

3 3º EP Audicion Activa:  No pazo do rei das montañas  do PEER GYNT  de Grieg. Introducción  ó mundo da ópera: A 
cincenta de Rossini / A branca e o seu silencio. Cancións: Canon. / Tumbai, tumbai. Canon / Percusión corporal.  
Ostinatos de pes y palmas con negras e corcheas /  

  

3 4º EP Raices musicais africanas / Africa no  Brasil: Capoeira. Africa nos  Estados Unidos: góspel e jazz. Africa no Caribe: son 
Cubano / Samba Lêlê Samba de roda). Brasil / Mala Ginzonde, Congo.Tribu Bapende / Frauta: Ragtime.Notas mi ,fa. 
/ Construimos un reco-reco. 

  

3 5º EP As orquestras. Os músicos da orquestra sinfónica. / Audición “ Pizzicato” do ballet Sylvia de Leo Delibes / O silencio 
de corchea e o becuadro / Canción: The River a duas voces. Kodaly / Muiñeira das patelas 2ª parte. /  

  

3 6º EP Música instrumental / Música acústica e música electrófona. / Audición :” Etude aux chemins de fer” de Pierre 
Schaeffer. / Canto  frauta e acompañamento instrumental /  E Huñga. Indios Chippewa. / Forma musical :rondó 
ABACA sobre a canción traballada. / Construir un instrumento musical e facer música en grupo con eles. 

  

5 1º EP Linguaxe musical: Afianzamento dos contidos aprendidos. Vogalizacións e relaxacións. Cantos e contos en función 
do proxecto. Historias da música. Instrumentos da orquestra. 

  

1ª 

FE
B

R
EI

R
O

 

4 2º EP Leemos a música / Linguaxe musical.Notas la sol mi / Seguimos o pulso de negras / Canción: Meshivotzi No-Otz. 
Nana de la tribu Cheyenne. Notas La,sol, mi / Practicamos con percusión corporal e con instrumentos de pequena 
percusión as figuras negras, corcheas e brancas. / Pentagrama e clave de sol / Practicamos sobre os instrumentos 
de láminas os ritmos coas figuras traballadas. / Creamos frases de movemento traballando os niveis  de 
desplazamento no espacio: alto, medio e baixo.   

4 3º EP A danza como medio de expresión natural no neno. / Improvisación corporal a partir de elementos dados: Enfoque  
no movemento. Niveis de expresión no traballo corporal: alto, medio, baixo. / -Relaxación / Frauta: Polca, 
Campaiñas soarán,  / Interpretación vocal: Eram sam sam. Canon 

  

4 4º EP Músicas de Asia e Oceania / Música en la India: el sitar / Musica en Indochina : círculo de tambores / Música en 
China : EL sheng / Danza de los abanicos. : Sakura / El canon Ritmico. En Oriente. / Pichi- chapu. Danza Japonesa, 
Elaboración musical A Alcazar / El canto del monte. Taiwan.a.Alcazar / Dos semicorcheas y corchea. Yo quiero 
merendar   

4 5º EP Música ao aire libre / As bandas de música. As baterías de samba / Audición Batucada feijoada de Vladimir Cosma / 
O contratempo. Crecendo e diminuendo. / Cancion:Buns for Jenny. Kodaly. / Interpretación musical Sam, vai 
trucada.Rirmos de samba batucada. / Taller de música : Montamos unha banda de vento-plástico 

  

4 6º EP Música vocal / Monodia, polifonía e canto acompañado. / Evolución da música vocal Da monodia a ópera. / 
Audición : “Coro del yunque” de El  Trovador de Verdi. / Canciones vocais a dúas voces: / The River. Metodo coral 
de Kodaly. / Frauta: Gallaecia. Música galega. / As voces femiminas : Soprano, Mezzo-soprano e contralto / As voces 
masculinas: Tenor Barítono e Baixo. 

  

5 1º EP Linguaxe musical: Afianzamento dos contidos aprendidos. Vogalizacións e relaxacións. Cantos e contos en función 
do proxecto. Historias da música. Instrumentos da orquestra.   

2ª 

FE
B

R
EI

R
O

 
4 2º EP Leemos a música / Linguaxe musical.Notas la sol mi / Seguimos o pulso de negras / Canción: Meshivotzi No-Otz. 

Nana de la tribu Cheyenne. Notas La,sol, mi / Practicamos con percusión corporal e con instrumentos de pequena 
percusión as figuras negras, corcheas e brancas. / Pentagrama e clave de sol / Practicamos sobre os instrumentos 
de láminas os ritmos coas figuras traballadas. / Creamos frases de movemento traballando os niveis  de 
desplazamento no espacio: alto, medio e baixo. 

  

4 3º EP A danza como medio de expresión natural no neno. / Improvisación corporal a partir de elementos dados: Enfoque  
no movemento. Niveis de expresión no traballo corporal: alto, medio, baixo. / -Relaxación / Frauta: Polca, 
Campaiñas soarán,  / Interpretación vocal: Eram sam sam. Canon 

  

4 4º EP Músicas de Asia e Oceania / Música en la India: el sitar / Musica en Indochina : círculo de tambores / Música en 
China : EL sheng / Danza de los abanicos. : Sakura / El canon Ritmico. En Oriente. / Pichi- chapu. Danza Japonesa, 
Elaboración musical A Alcazar / El canto del monte. Taiwan.a.Alcazar / Dos semicorcheas y corchea. Yo quiero 
merendar   

4 5º EP Música ao aire libre / As bandas de música. As baterías de samba / Audición Batucada feijoada de Vladimir Cosma / 
O contratempo. Crecendo e diminuendo. / Cancion:Buns for Jenny. Kodaly. / Interpretación musical Sam, vai 
trucada.Rirmos de samba batucada. / Taller de música : Montamos unha banda de vento-plástico   

4 6º EP Música vocal / Monodia, polifonía e canto acompañado. / Evolución da música vocal Da monodia a ópera. / 
Audición : “Coro del yunque” de El  Trovador de Verdi. / Canciones vocais a dúas voces: / The River. Metodo coral 
de Kodaly. / Frauta: Gallaecia. Música galega. / As voces femiminas : Soprano, Mezzo-soprano e contralto / As voces 
masculinas: Tenor Barítono e Baixo. 

  
  



  

4 
 

6 1º EP Linguaxe musical: A branca. Vogalizacións e relaxacións. Cantos, contos e danzas en función do proxecto. Historias 
da música. Instrumentos da orquestra e de refugallo.   

1ª 

M
A

R
ZO

 

 

 

4 2º EP Leemos a música / Linguaxe musical.Notas la sol mi / Seguimos o pulso de negras / Canción: Meshivotzi No-Otz. 
Nana de la tribu Cheyenne. Notas La,sol, mi / Practicamos con percusión corporal e con instrumentos de pequena 
percusión as figuras negras, corcheas e brancas. / Pentagrama e clave de sol / Practicamos sobre os instrumentos 
de láminas os ritmos coas figuras traballadas. / Creamos frases de movemento traballando os niveis  de 
desplazamento no espacio: alto, medio e baixo. 

  

4 3º EP A danza como medio de expresión natural no neno. / Improvisación corporal a partir de elementos dados: Enfoque  
no movemento. Niveis de expresión no traballo corporal: alto, medio, baixo. / -Relaxación / Frauta: Polca, 
Campaiñas soarán,  / Interpretación vocal: Eram sam sam. Canon 

  

4 4º EP Músicas de Asia e Oceania / Música en la India: el sitar / Musica en Indochina : círculo de tambores / Música en 
China : EL sheng / Danza de los abanicos. : Sakura / El canon Ritmico. En Oriente. / Pichi- chapu. Danza Japonesa, 
Elaboración musical A Alcazar / El canto del monte. Taiwan.a.Alcazar / Dos semicorcheas y corchea. Yo quiero 
merendar 

  

4 5º EP Música ao aire libre / As bandas de música. As baterías de samba / Audición Batucada feijoada de Vladimir Cosma / 
O contratempo. Crecendo e diminuendo. / Cancion:Buns for Jenny. Kodaly. / Interpretación musical Sam, vai 
trucada.Rirmos de samba batucada. / Taller de música : Montamos unha banda de vento-plástico 

  

4 6º EP Música vocal / Monodia, polifonía e canto acompañado. / Evolución da música vocal Da monodia a ópera. / 
Audición : “Coro del yunque” de El  Trovador de Verdi. / Canciones vocais a dúas voces: / The River. Metodo coral 
de Kodaly. / Frauta: Gallaecia. Música galega. / As voces femiminas : Soprano, Mezzo-soprano e contralto / As voces 
masculinas: Tenor Barítono e Baixo. 

  

7 1º EP Avaliación e exposición   

2ª 

M
A

R
ZO

 

TO
D

O
 P

R
IM

A
R

IA
   

R
EP

A
SO

 E
 A

V
. 0 2º EP Repaso e Avaliación   

4 3º EP Repaso e Avaliación   

4 4º EP Repaso e avaliación   

4 5º EP Repaso e avaliación   

4 6º EP Repaso e avaliación   

8 1º EP Práctica instrumental. Obstinatos. Percusión corporal. Cantos,  contos e coreografías de aquí en función do 
proxecto. 

  

1ª 
A

B
R

IL
 

3ºT   

5 2º EP Inventamos músicas / O compositor inventa música. / Interpretación musical: / Actividades rítmicas: Inventamos 
ritmos con percusión corporal que os outros nenos repiten.  / Actividades melódicas: Inventamos acompañamentos 
novos para as cancións traballadas sobre as escalas pentatónicas. / Canción: Liliulani. Hawai.Notas la ,sol ,mi. Escala 
pentatónica de do. Ritmos con negras e corcheas e brancas. / Audición :Polca italiana.Sergei Rachmaninov / O xogo 
da carrasquiña.  Recollido no Concello de Riós. Galicia. Paso de polca.   

5 3º EP Instrumentos da orquestra. A percusión: marimba e timbal / A forma musical ternaria ABA  ABC / Interpretación 
vocal con  acompañamento de percusión corporal / Improvisación de ritmos para acompañar melodías / Interpretar 
melodías na frauta coas notas si, la sol :, Carrusel, Danza chinesa. /    

5 4º EP Música Norteamericana: / Danzas e Canticos indios: Meshivotzi No-Otz. Tribu Cheyenne. / Hao-Wari. Tribu Pawnee 
/ Oh Susana . Stephen Foster Estados Unidos.Audición / Cambios de velocidade. Accelerando- ritardando / Frauta: 
Hani Kouni. ( Indios Norteamericanos).Notas La,sol,fa,mi,re,do. / Danza da choiva inventando ritmos de percusión 
para acompañala.   

5 5º EP Música con enchufes / Os instrumentos electrófonos. A guitarra electrica. / Música afrocaribeña : a orquestra de 
salsa. / Audición: Taka Taka Ta, de Al Verlane. Grupo Irakere. / Linguaxe musical: o tempo e o carácter. / 
Investigamos sobre un grupo musical. 

  

5 6º EP Músicas de onte / Etapas da historia da música: Idade Media, Renacemento, Barroco…. / Formas musicais: 
Monopartita A ,Forma binaria AB Forma Ternaria ABA / Tema con variacións AA’A’’A’’’ Rondó ABACA / Audición 
Galop de la suite de los comediantes de Dimitri Kabalevsky / Acordes tonales.  Traballamos os acordes coa frauta a 
tres voces seguindo unhasindicaciòns xestuais da profesora que xoga cos acordes improvisando.   
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8 1º EP Práctica instrumental. Obstinatos. Percusión corporal. Cantos,  contos e coreografías de aquí en función do 
proxecto.   

2ª 

A
B

R
IL

 

 

 

5 2º EP Inventamos músicas / O compositor inventa música. / Interpretación musical: / Actividades rítmicas: Inventamos 
ritmos con percusión corporal que os outros nenos repiten.  / Actividades melódicas: Inventamos acompañamentos 
novos para as cancións traballadas sobre as escalas pentatónicas. / Canción: Liliulani. Hawai.Notas la ,sol ,mi. Escala 
pentatónica de do. Ritmos con negras e corcheas e brancas. / Audición :Polca italiana.Sergei Rachmaninov / O xogo 
da carrasquiña.  Recollido no Concello de Riós. Galicia. Paso de polca. 

  

5 3º EP Instrumentos da orquestra. A percusión: marimba e timbal / A forma musical ternaria ABA  ABC / Interpretación 
vocal con  acompañamento de percusión corporal / Improvisación de ritmos para acompañar melodías / Interpretar 
melodías na frauta coas notas si, la sol :, Carrusel, Danza chinesa. /  

  

5 4º EP Música Norteamericana: / Danzas e Canticos indios: Meshivotzi No-Otz. Tribu Cheyenne. / Hao-Wari. Tribu Pawnee 
/ Oh Susana . Stephen Foster Estados Unidos.Audición / Cambios de velocidade. Accelerando- ritardando / Frauta: 
Hani Kouni. ( Indios Norteamericanos).Notas La,sol,fa,mi,re,do. / Danza da choiva inventando ritmos de percusión 
para acompañala.   

5 5º EP Música con enchufes / Os instrumentos electrófonos. A guitarra electrica. / Música afrocaribeña : a orquestra de 
salsa. / Audición: Taka Taka Ta, de Al Verlane. Grupo Irakere. / Linguaxe musical: o tempo e o carácter. / 
Investigamos sobre un grupo musical. 

  

5 6º EP Músicas de onte / Etapas da historia da música: Idade Media, Renacemento, Barroco…. / Formas musicais: 
Monopartita A ,Forma binaria AB Forma Ternaria ABA / Tema con variacións AA’A’’A’’’ Rondó ABACA / Audición 
Galop de la suite de los comediantes de Dimitri Kabalevsky / Acordes tonales.  Traballamos os acordes coa frauta a 
tres voces seguindo unhasindicaciòns xestuais da profesora que xoga cos acordes improvisando. 

  

9 1º EP Práctica instrumental. Obstinatos. Percusión corporal. Cantos, contos e coreografías de aquí en función do 
proxecto.   

1ª 

M
A

IO
 

6 2º EP Movémonos coa música. / Traballamos partindo do movemento libre e expresivo o concepto apertura e peche do 
espacio.  Creamos frases de movemento individuais e colectivas. / Construimos unha coreografia con todo o 
traballado sobre danza contemporánea durante o curso. /  

  

6 3º EP Instrumentos do mundo: Charanga, sanza , acordeón didjeridú e táboa / Insterpretación do vals: Valse para una 
morena / Discriminación e audición de instrumentos solistas nunha obra musical. / Interpretación de cancións de 
arredor do mundo. Samba le le… /  

  

6 4º EP Música Iberoamericana / Canción Kaypipas. Cuzco. Perú / Frauta: Carnavalito andino / Música e cultura. As músicas 
de América Central e América do Sur como Mezcla das m.usicas indias, europeas e africanas. /  

  

6 5º EP Grupos musicais diferentes / Agrupacións musicais doutras culturas. / A Steel-band: Banda de bidóns. / 
Audición:Hakuna matata de Elton John. / Rondó ABACA /  

  

6 6º EP Acordes tonales.  Traballamos os acordes coa frauta a tres voces seguindo unhasindicaciòns xestuais da profesora que xoga cos 
acordes improvisando. / Músicas de hoxe / Música lixeira e popular.Rock, pop, mísica incidental, ambiental, de consumo. / A 
música no cine. Bandas sonoras. / Audición: Así falou Zaratustra de Richard Strauss / Interpretación musical. Despedida en Rap.  
Invención dun rap seguindo patrós rìtmicos dados. 

  

10 1º EP Repaso de contidos e exposicións do traballo realizado.   

2ª 

M
A

IO
 

6 2º EP Movémonos coa música. / Traballamos partindo do movemento libre e expresivo o concepto apertura e peche do 
espacio.  Creamos frases de movemento individuais e colectivas. / Construimos unha coreografia con todo o 
traballado sobre danza contemporánea durante o curso. /  

  

6 3º EP Instrumentos do mundo: Charanga, sanza , acordeón didjeridú e táboa / Insterpretación do vals: Valse para una 
morena / Discriminación e audición de instrumentos solistas nunha obra musical. / Interpretación de cancións de 
arredor do mundo. Samba le le… /  

  

6 4º EP Música Iberoamericana / Canción Kaypipas. Cuzco. Perú / Frauta: Carnavalito andino / Música e cultura. As músicas 
de América Central e América do Sur como Mezcla das m.usicas indias, europeas e africanas. /    

6 5º EP Grupos musicais diferentes / Agrupacións musicais doutras culturas. / A Steel-band: Banda de bidóns. / 
Audición:Hakuna matata de Elton John. / Rondó ABACA /  

  

6 6º EP Acordes tonales.  Traballamos os acordes coa frauta a tres voces seguindo unhasindicaciòns xestuais da profesora 
que xoga cos acordes improvisando. / Músicas de hoxe / Música lixeira e popular.Rock, pop, mísica incidental, 
ambiental, de consumo. / A música no cine. Bandas sonoras. / Audición: Así falou Zaratustra de Richard Strauss / 
Interpretación musical. Despedida en Rap.  Invención dun rap seguindo patrós rìtmicos dados. 

  

11 1º EP Afianzamento dos contidos aprendidos, avaliación e exposición.   

1º 

X
U

Ñ
O

 

TO
D

O
 P

R
IM

A
R

IA
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

6 2º EP Repaso e Avaliación   

6 3º EP Repaso e Avaliación   

6 4º EP Repaso e Avaliación   

6 5º EP Repaso e Avaliación   

6 6º EP Repaso e Avaliación   
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DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  MÚSICA 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. ESCOITA 
J 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 corporal e gráfica de sons de 
diferentes características. 
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. 

B1.1. Explorar, escoitar e describir 
calidades e características de materiais, 
obxectos, sons e instrumentos  
presentes  no  contexto  natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as 
calidades sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, dos animais 
e da voz. 

X CECC 
CAA                

Experimenta os contrastes entre son e silenzo; 
catacterísticas do son: grave-agudo, forte-
piano, longo-curto, diferentes timbres:das 
voces Xsoprano, alto, tenor e baixo) , dos 
instrumentos e dos obxectos. 
Recoñece e reproduce sons pancromáticos 
emitidos pola profesora coa súa propia voz. 
Experimenta e reproduce as distintas calidades 
do son coa súa propia voz, instrumentos da 
aula ou obxectos da contorna. 
Representa gráficamente sons pancromáticos e 
calidades do son. 
Diferencia tímbricamente: Voces humanas, 
familias de instrumentos e sons do contorno. 
Utiliza os recursos en reda da aula Xyoutube, 
xogos de discriminación auditiva, linguax 
musical,…) 
Identifica os distintos tipos de voces Xsoprano, 
alto, tenor e baixo) nas audicións traballadas na 
aula. 
 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 
corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, 
piano, agudo e grave. 

X CCEC                

EMB1.1.3. Recoñece e  discrimina os 
sons do seu contexto. 

X CCEC                

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 
informáticas e xogos para a 
discriminación auditiva destas 
calidades. 

 CCEC                
 

CD                 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e 
femininas. 

X CCEC                

J B1.7.    Audición    de    pezas    vocais    e 
instrumentais. 

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. 

X CSC                
CCEC                

Realiza adecuadamente os exercicios de escoita 
atenta e escoita activa realizados na aula. 
Escoita con atención a súa propia respiración, 
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EMB1.2.2. Respecta as opinións dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras, así como do profesorado. 

 CSC                
CCEC                

pulso e diferentes sons da contorna. 
Colabora de xeito respectuoso nos exercicios 
realizados en asamblea sobre os contidos 
aprendidos e no desenvolvemento das 
actividades. 

J B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 
selección de pezas musicais breves. B1.9. 
Identificación das principais profesións 
relacionadas coa música e da actividade que se 
desenvolve nelas Xdirección, instrumentista e 
público). 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 
estilos e de diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 
compositoras e relaciónaas coas súas 
obras. 

 CCEC                Recoñece os compositores das obras 
traballadas durante o curso e os relaciona con 
algunha das súas anéCD                otas vitais 
presentadas. 
Asiste aos concertos ofertados polo Concello ou 
outras entidades e traballados na aula e 
recoñece e distingue  as figuras do director e 
diferentes instrumentistas, tamén mediante o 
visionado de vídeos musicais, óperas e ballets. 
 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da 
director/ora de orquestra, instrumentista 
e público. 

 CCEC                

J E B1.10. Comunicación oral das impresións que 
causa a música escoitada. 

B1.4. Comunicar utilizando un 
vocabulario adecuado ás sensacións e ás 
impresións sentidas                   na                
audición. 

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

X CCL                
CCEC                

Realiza mediante audicións activas 
Xinterrelacionando con globos, xestos, papeis 
de cores,..) aa discriminación da forma 
Xintroducción, retrouso, estrofa, coda…) 
Utiliza o vocabulario básico aprendido referido 
a linguaxe musical Xpentagrama, clave de sol, 
negra, silencio,..), instrumental Orff e á 
iniciación aos instrumentos da orquestra. 
 É quen de expresar os sentimentos que a 
música lle suscita empregando distintas 
técnicas; introducíndose na relación entre a 
dualidadae alegría /tristeza-tonalidade maior e 
menor. 
 

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

 CCL                
CCEC                

J 
E 

B1.11.  Elementos  da  música:  tempo  e 
dinámica. 
B1.12. Distinción e representación corporal ou 
gráfica dalgúns elementos da música escoitada. 
B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 
Identificación da repetición XAA) e o contraste XAB) 
en cancións e obras musicais. 

B1.5. Identificar e expresar a través de 
diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical Xtimbre, 
velocidade, intensidade e 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 
Xliñas e espazos), clave de sol, branca e 
negra. 

 CCEC                
CAA                

Discrimina e representa xestual e gráficamente 
Xsobre encerado, chan, papel,..)os elementos 
básicos expresados nos contidos mais a doble 
corchea. 
Representa sons pancromáticos. 
Idea e reproduce códigos non convencionais 
propios para a representación dos sons. 
Realiza na aula actividades colectivas en liña de 
xogos musicais de discriminación auditiva e 
linguaxe musical dentro das posibilidades 
tecnolóxicas das que a aula dispón. 
 
 

EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

 CCEC                

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

 CD                 
CCEC                

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
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J B B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. Sinxelos con 

obxectos de uso cotián. 
 
B2.2. Construción de instrumentos musicais 

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. 

X CCEC                
CMCT               
CAA                

Reproduce esquemas rítmicos sinxelos con 
negra e o seu silenzo, branca, doble corche e 
corchea percutindo no propio corpo, obxectos 
ou instrumentos de pequena percusión. 
Elaabora iogures-violín, caixa-arpa, bote-
tambor, paus de auga, maracas, asubíos…para 
acompañar melodías aprendidas. EMB2.1.2. Elabora pequenos 

instrumentos con materiais de reciclaxe. 
 CSC                

CAA                

J B B2.3.  Práctica  de  xogos  de  relaxación, 
respiración, dicción e coordinación. 
B2.4.  Interpretación  e  memorización  de 
ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.2. Exercer as vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un pequeño 
repertorio de cancións 
sinxelas e practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente 
ou en  grupo  un  pequeño  repertorio  
de cancións sinxelas. 

X CCEC                
CSC                

Reproduce vogalizacións Xpor graos conxuntos, 
terceiras, quintas,..) 
Executa sinxelas improvisacións vogais e 
instrumentais sobre escalas pentatónicas. 
Realiza por imitación exercicios de percepción 
do propio corpo para iniciarse na respiración 
diafragmática así coma de introducción á 
conciencia e control respiratorios. 
Interpreta as cancións tradicionais, populares, 
folklóricas Xautóctonas ou universais) do 
repertorio coral infantil traballado na aula, así 
coma adaptacións do repertorio coral adulto, e 
outras  cancións  do repertorio tanto moderno 
e de actualidade como clásico, óperas,.. 
Reproduce ritmos sinxelos con brancas, negras 
e corcheas aplicados a sinxelas cancións con 
tres graos. 

EMB2.2.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre algunha 
base dada. 

 CCEC                
 

CAA                

EMB2.2.3. Fai  de  xeito  consciente o 
proceso da respiración. 

X CAA                

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

X CCEC                
CCL                

CMCT               

J B B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas. 
B2.6. Lectura e interpretación de partituras 
breves e sinxelas con grafías non convencionais, e 
de esquemas rítmicos e melódicos elementais 
con notación tradicional. 
B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías 
non convencionais como medio de representación 
da música: pentagrama, clave de sol, colocación das 
notas no pentagrama, 
figuras brancas, negras e silencio de negra. B2.8. 
Utilización da percusión corporal e dos 
instrumentos de pequena percusión como 
recursos para o acompañamento de textos, 
cancións e danzas. 

B2.3. Reproducir, crear e representar 
esquemas rítmicos e melódicos coa voz, 
o corpo, os instrumentos   e    patróns    
de    movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e 
textos con fórmulas rítmicas básicas. 

X CCEC                
 

CMCT               

Reproduce sinxelos esquemas rítmicos ou 
rítmico-melódicos Xcon negras, brancas ou 
corcheas) acompañando ao grupo tanto con 
percusión corporal, obxectos ou instrumentos. 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con 
motivos melódicos e rítmicos. 

 CAA                
CCEC                
CMCT               

Resove satisfactoriamente xogos de pregunta-
resposta coa profesora tanto con percusión 
corporal, obxectos ou instrumentos. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas 
rítmicos con brancas, negras e silencio 
de negra. 

 CCEC                
CAA                

CMCT               

Confecciona sinxelos esquemas rítmicos de 
catro pulsos con negras e o seu silenzo, brancas 
e dobres corcheas 
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B2.9. Selección e combinación de ostinatos 
rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento 
de recitacións, cancións e pezas instrumentais. 
B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e 
instrumentos para a sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes. 

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                

Recoñece e reproduce obstinatos rítmicos 
sinxelos con negra, branca ou doble corchea. 
Identifica e resove grafías para representar 
distintos efectos sonoros tanto de xeito 
convencional como non convencional. 

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. 

 CCEC                
 

CAA                

É quen de producir e reproducir distintos 
efectos sonoros tanto vogais como 
instrumentais ou con obxectos da contorna 
para recrear diversas situacións sonoras. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 
J B A B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: 

mobilización funcional, movementos fundamentais 
de locomoción e deseños no espazo. 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. EMB3.1.1. Realiza pequenas 
coreografías en grupo, adecuando o 
movemento corporal coa música. 

X CCEC                
CSC                

Reproduce sinxelos movementos 
coreográficos. 
Interpreta pequenas danzas do mundo, clásicas 
o da súa contorna axustandose rítmicamente 
aos desplazamentos sinalados 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente 
cos compañeiros e coas compañeiras, 
amosando interese e respectando as 
normas e as intervencións das demais 
persoas. 

X CCEC                
CSC                

Participa en dramatizacións e coreografías a 
nivel aula, ciclo ou centro. 
Mantén unha escoita atenta no 
desenvolvemento das distintas actividades. 
Desplázase no espazo en silenzo, sen 
empurróns e atendendo ás normas. 

J B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de 
secuencias sonoras, cancións e pezas musicais, e 
interpretación de danzas sinxelas. 
B3.3. Improvisación de movementos en resposta a 
diferentes estímulos sonoros. 

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

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

X CCEC                Discrimina diferentes estímulos sonoros e é 
quen de asocialos a distintos movementos 
corporais ou desplazamentos polo espazo. 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades 
superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa música. 

 CCEC                Interioriza e é quen de reproducir 
desplazamentos polo espazo Xmarcha, trotes, 
galopes,..) e sinxelos movementos 
coreográficos que implican coordinación das 
extremidades . 

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

 CCEC                É quen de percibir e vivenciar o seu propio 
corpo como vehículo de expresión e 
canalización das propias emocións e como 
canal de relación cos outros. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. ESCOITA 

J 
B 

 B1.1. As calidades do son: timbre, duración, 
altura e intensidade. 

 B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons 
do contexto natural e social. 

 B1.3. Representación corporal e gráfica de sons 
de diferentes características. 

 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, masculinas e infantís. 
 B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais da 
aula e da música escoitada e interpretada no 
contexto do alumnado. 

 B1.1. Explorar, escoitar e describir 
calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no contexto 
natural. 

 EMB1.1.1. Manipula e explora as 
calidades sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, dos 
animais e da voz. 

X CCEC 
CAA 

 Reproducir ritmos con percusión  corporal 
 Reproducir ritmos con instrumentos de 

pequena percusión 

 EMB1.1.2. Representa graficamente 
ou corporalmente estas calidades: 
son curto, longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, agudo e 
grave. 

X CCEC  Descubrir as calidades do son  na práctica a 
traves da interpretación de pezas vocais e 
instrumentais. 

 EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os 
sons do seu contexto. 

X CCEC  Escoita consciente de sons do entorno  
 

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

 CCEC 
CD 

 Descubrimos no ordenador xogos auditivos 
para discriminar  as calidades do son. 

 EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas, femininas e infantís. 

 CCEC  Audición  de pezas para solista en donde 
descubran os diferentes timbres da voz 
humán no canto: soprano ,contralto,  tenor e 
baixo. 

J 
B 

 B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.  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. 

X CSC  Audición de pezas vocais para voces brancas. 
 Audiciión de pezas instrumentais 

J 
D 
O 

 B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 
selección de pezas musicais breves, de culturas e 
de estilos diferentes. 

 B1.9. Audición activa dalgunha peza do 
repertorio tradicional galego. 

 B1.10. Identificación das principais profesións 
relacionados coa música e da actividade que 
desenvolven Xcomposición, dirección, 
instrumentista e público). 

 B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 
estilos e de diferente autoría. 
 

 EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 
compositoras e relaciónaas coas súas 
obras. 

 CCEC 
CAA 

 Audición da Polka italiana de Rachmaninov 
 Audición de Tarantela de Saint-Saens 
 Audición de Serenade de Mozart 

X Estas audicións son referenciais. Pódense 
sustituir por outras mais axeitadas as 
circunstancias do momento.) 

 EMB1.3.2. Coñece as figuras de 
compositor/ora, director/ora de 
orquestra, instrumentista e público, 
así como as súas funcións, 
respectando e valorando os seus 
respectivos traballos. 

 CSC 
CCEC 
CAA 

 O garutiño. Tradicional. 
 O camiño de Viseu. Tradicional. 
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J 
E 

 B1.11. Comunicación oral das impresións que 
causa a música escoitada. 

 B1.12. Normas básicas de comportamento en 
concertos e outras representacións musicais. 

 B1.4. Comunicar as sensacións e as 
impresións sentidas na audición, 
utilizando un vocabulario adecuado. 
 
 
 

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

 CCL 
CCEC 

 Traballar en asamblea os  diferentes 
sentimentos  e sensacións que a música 
provoca en cada neno. 

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

X CCL 
CCEC 

 Musicogramas  que faciliten a comprensión 
da peza que están  escoitando . 

 EMB1.4.3. Coñece e respecta as 
normas de comportamento básicas 
en concertos e outras 
representacións musicais. 

X CSC  Traballar en asamblea as normas  de 
comportamento  nas salas de concerto. 

J  B1.13. Elementos da música: tempo Xadagio, 
andante e allegro), dinámica e carácter. 

 B1.14. Distinción e representación corporal ou 
gráfica dalgúns elementos da música escoitada. 

 B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 
 B1.16. Identificación da repetición XAA) e o 

contraste XAB) en cancións e obras musicais. 
 B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

 B1.5. Identificar e expresar a través de 
diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical 
Xtimbre, 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 
Xliñas e espazos), clave de sol, 
branca, negra e parella de corcheas. 

 CCEC 
CAA 

 Traballar mediante música activa todos os 
elementos básicos da linguaxe musical de 
forma progresiva. 

 Descubrir a forma musical de repetición AA e 
de contraste AB en cancións infantís. 

 EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

 CCEC  Utiliza o  seu propio corpo para representar 
os elementos do son. 

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

 CD 
CCEC 

 Descubrimos como buscar en youtube os 
videos que nos interesan. 

J  B1.18. As familias de instrumentos: vento, corda 
e percusión. 

 B1.6. Recoñecer e clasificar algún 
instrumento por familias 
instrumentais. 

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

X CCEC  Escoitamos audicións de diferentes 
instrumentos  e os relacionamos coa familia a 
que pertencen 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

J  B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da 
voz, o corpo e os obxectos. 

 B2.2. Construción de instrumentos musicais 
sinxelos con obxectos de uso cotián. 

 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. 

X CMCT 
CCEC 

 Exercicios rítmicos  de percusión corporal de 
imitación. 

 Rondó rítmico 

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

X CSC 
CAA 

 Creamos instrumentos con noces e maracas 
con vasos de iogur. 

J  B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 
metalófono. 

 B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce 
e algún instrumento de aula. 

 EMB2.2.1. Consegue tocar algún 
fragmento melódico ou rítmico, ou 
acompañamento sinxelo, coa frauta e 
dos instrumentos da aula. 

X CCEC 
CAA 

 Interpretamos melodías breves coa frauta 
doce coas notas si e la. 

 Acompañamos con  xilófonos e metalófonos 
acompañamentos con ostinatos. 

J 
K 

 B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 
respiración, dicción e coordinación. 

 B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un pequeno 

 EMB2.3.1. Interpreta 
individualmente ou en grupo un 

X CCEC 
CSC 

 Interpretamos diferentes cancións de mundo  
seguindo un método gradual. 
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 B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 
 B2.6. Interpretación e memorización de ladaíñas 

e cancións ao unísono. 

repertorio de cancións sinxelas e 
practicando a improvisación. 

pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

 Cancións coas notas mi, e sol 

 EMB2.3.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre 
algunha base dada. 

 CCEC 
CAA 

 Traballamos a improvisación melódica nos 
xilófonos e metalófonos usando as escalas 
pentatónicas. 

 EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o 
proceso da respiración. 

X CAA  Traballamos a respiración consciente  e a 
relaxación para aquietar a mente e ampliar a 
capacidade respiratoria como preparación 
para o canto. 

 EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo 
ladaíñas e cancións ao unísono. 

X CCEC 
CAA 

CMCT 

 Vamos creando un repertorio de cancións ó 
unísoso   procwedentes de diferentes  
culturas. 

J 
B 

 B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas. 
 B2.8. Lectura e interpretación de partituras 

sinxelas con grafías non convencionais e de 
esquemas rítmicos e melódicos elementais con 
notación tradicional 

 B2.9. Notación musical e grafías non 
convencionais como medio de representación 
da música. Colocación dalgunha nota no 
pentagrama. 

 B2.10. Utilización da percusión corporal e os 
instrumentos como recursos para o 
acompañamento de textos, cancións e danzas. 

 B2.11. Selección e combinación de ostinatos 
rítmicos e efectos sonoros para o 
acompañamento de recitacións, cancións e 
pezas instrumentais. 

 B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 
instrumentos para a sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes. 

 B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e 
melódicos mediante o procedemento de 
pregunta-resposta. 

 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. 

X CCEC 
CMCT 

 Acompañamento con ostinatos rítmicos 
corporales e instrumentais 

 EMB2.4.2. Identifica a pregunta-
resposta con motivos melódicos e 
rítmicos. 

 CCEC  Traballamos a través da música activa todo 
os aspectos musicais. Fraseo musical. 
Pregunta –resposta. 

 EMB2.4.3. Le e crea pequenos 
esquemas rítmico-melódicos con 
brancas, negras e silencio de negra, 
engadindo a clave de sol. 

 CCEC 
CAA 

CMCT 

 Traballamos  esquemas ritmicos con brancas 
, negras e silencio de negra sempre dende a 
práctica activa. 

 EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos 
rítmicos e efectos sonoros para o 
acompañamento de recitacións, 
cancións e pezas instrumentais, con 
identificación da súa grafía. 

 CCEC 
CAA 

 Combinamos diferentes ostinatos rítmicos no 
acompañamento das pezas traballadas 

 EMB2.4.5. Elixe e combina sons 
vocais, obxectos e instrumentos para 
a sonorización de situacións, relatos 
breves e imaxes, con identificación 
da súa grafía. 

 CCEC 
CAA 

 Convinamos melodía , acompañamento 
instrumental, y movimento corporal  para 
sonorizar   
o repertorio traballado. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

J 
B 
D 

 B3.1. Práctica de técnicas básicas do 
movemento: mobilización funcional, 
movementos fundamentais de locomoción e 
deseños no espazo. 

 B3.1. Realizar pequenas coreografías. 
 
 

 EMB3.1.1. Realiza pequenas 
coreografías en grupo, adecuando o 
movemento corporal coa música. 

X CCEC 
CSC 

 Xogo das estatuas para contrastar  
movemento con  punto fixo. 

 

 EMB3.1.2. Interactúa 
adecuadamente cos compañeiros e 
coas compañeiras, amosando 
interese e respectando as normas e 
as intervencións das demais persoas. 

X 

CSC  Xogos de movemento libre no espacio  no 
que se traballa o espacio propio  en relación 
o espacio dos demais. 
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J 
O 

 B3.2. Práctica de xogos motores acompañados 
de secuencias sonoras, cancións e pezas 
musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

 B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional galega. 
 B3.4. Improvisación de movementos en resposta 

a diferentes estímulos sonoros. 

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

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

X CCEC  Traballamos pasos de danza  da nosa cultura: 
Paso de polca, paso de valse. 

 EMB3.2.2. Coordina extremidades 
superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa música. 

 
CCEC  Utilazamos na práctica o movimento natural 

do neno para traballar  a coordinación 
motora 

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

X CCEC  Traballamos o movimento a través da libre 
expresión seguindo unhas pautas espaciales 
que darán unidade ó traballo de grupo. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. ESCOITA 
J D O 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. 

B1.1. 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. 
 
 
 

X CCL                
CCEC                

Audición activa de pezas clásicas con 
musicograma   e acompañamento con 
percusión escolar: 

 A mañá de Peer Gynt    E.Grieg 

 Fragmentos de Pedro e lo Lobo   S. Prokofiev 

 Allegro finale da Sinfonía doa xoguetes  L. 
Mozart 

 Introdución de O sombreiro de tres picos  
Falla 

 Gymnopedie nº1  E. Satie 
Audición activa de pezas tradicionais galegas  
con baile 

 Garotiño 

 Valse para unha morena 

 Muiñeira 
Audición de músicas y e danzas do mundo: 

 De roda en roda 
O repertorio poderá ser modificado en función 
dunha millor adaptación as circunstancias do 
centro: actividade  cultural,                                   
colaboracións…etc 
 
 

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

X CCL                
CCEC                

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

X CSC                

EMB1.1.4. Identifica manifestacións 
artísticas propias de Galicia. 

X CAA                
CCEC                

J B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura e timbre. B1.7. 
Acento e pulso. 

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. 

 CCEC                
CMCT               

 Seguilo pulso, o acento con percusión 
corporal ou instrumentos de pequena 
percusión nas audicións anteriormente 
citadas. 

 

J 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 Xsolista, dúo, trío e coro). 
B1.10. Compases binarios e ternarios. 

B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

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

 CCEC                
CAA                

 Determinar a intensidade  piano, mezzo-
forte ,forte  nas audicións propostas 

 Clasificar as voces da aula en agudas e 
graves e escoitar cancións a dúas voces. 

 Escoitar  pezas musicais nas que se repare si 
o ritmo é binario ou ternario. 

EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de velocidade e 
intensidade tras a escoita de obras 
musicais. 

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

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a 
audición dunha peza musical. 

EMB1.4.1. Establece unha relación 
entre o que escoita e represéntao nun 
musicograma ou nunha partitura 
sinxela. 

 CCEC                
 

CAA                

 Coa axuda dos musicogramas distinguir as 
partes dunha obra musical: Forma musical 
binaria AA, AB. Saín desde a Habana. 

 Con propostas de percusión corporal e 
musicogramas identificar a forma musical 
ternaria ABA. Minuetto do Divertimento K 
205, W.A.Mozart 

 

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 
J 
B 

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 dó 
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. 

B2.1. 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  a 
linguaxe   musical   traballada   para   a 
interpretación de obras. 

X CCEC                
CAA                

 Interpretar na frauta doce cancións coas 
notas si, la ,sol 

 Ostinatos con percusión corporal e pequena 
percusión 

 Interpretación de cancións ao unísosno e 
iniciación a introdución dunha segunda voz 

 Polirritmias con percusión corporal y 
pequena percusión. 

 A compañamento de cancións con ostinatos 
rítmicos 

 
 
 

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. 

X CCEC                
CSC                

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

X CAA                

J B 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. 

B2.2. 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. 

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               

 Improvisación de acompañamentos  en 
instrumentos de placa a partires da escala 
pentatónica. 

 Creación de ritmos a través de xogos 
rítmicos con obxectos que non  sexan 
instrumentos. 
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EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo individual 
e colectivo. 

X CSC                 

J D 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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 
sonoras e expresivas de diversos 
materiais, instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

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                

 Construción de instrumentos 
sinxelos con obxectos de 
reciclaxe. 

 Acompañamento de cancións 
ou pezas de frauta cos 
instrumentos construidos. 

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

X CCEC                
CAA                

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
J 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. 

B3.1. 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. 

X CCEC                
 

CAA                

 Exploramos o movemento natural do neno  
a partires de propostas rítmicas. 

 Traballamos a libre expresión corporal a 
partires de pautas de coñecemento  do 
espazo 

 
 
 
 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna dunha 
obra musical de forma sinxela binaria, 
ternaria e rondó. 

X CCEC                
CAA                

CMCT               

J D O 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. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de 
danzas propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

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

X CCEC                
CSC                

 Danzas tradicionais sinxelas.Na punta do pe 

 Danzas do mundo.De roda en roda 
 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais 
galegas e doutras culturas. 

X CCEC                
CSC                
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. ESCOITA 

J 
D 
O 

 B1.1. Audición activa dunha selección de pezas 
instrumentais e vocais de distintos estilos e 
culturas adaptadas á idade do alumnado. 

 B1.2. Asistencia a representacións musicais e 
comentario posterior. 

 B1.3. Interese polo repertorio tradicional de 
Galicia e das zonas de procedencia dos 
compañeiros e das compañeiras. 

 B1.4. Audición e análise 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. 

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

 EMB1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre o feito 
artístico musical. 

X CCL 
CCEC 

 Audicións de músicas do mundo: 
Danza de Zorba de Nikis Theodorakis X 
Grecia) 
Samba Lele . Samba de roda do Brasil 
Kaypipas .Canto popular do Cuzco 
XAs audicións poderán variarse según as 
circunstancias) 

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

X CCL 
CCEC 

 Análisis das obras escoitadas a través de 
musicogramas. 

 EMB1.1.3. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

X CSC  Traballamos en asamblea o comportamento  
que deben ter en conta en  auditorios e 
diferentes manifestacións musicais. 

 EMB1.1.4. Identifica e valora as 
manifestacións artísticas propias de 
Galicia. 

X CCEC 
CAA 

 Audicións de Musica galega:  
O son do ar 
Estreliña do luceiro 
Alalás do Ulla 
Axeitame a polainiña 

J  B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

 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. 

 CCL 
CCEC 

 Descubrir o pulso e o acento nas audicións 
propostas.  
 

 
 
 

J  B1.8. Elementos musicais: indicacións de tempo 
e matices Xfortísimo, forte, piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

 B1.9. Identificación dos rexistros de voces graves 
e agudas, así como as posibles agrupacións 
vocais e instrumentais Xdúo, trío, cuarteto, 
orquestra e banda). 

 B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

 B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

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

 CAA 
CCEC 

 Audicións de areas de soprano, contralto 
,tenor y bajo 

 Audición de coros de voces brancas. 

 EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de velocidade 
e intensidade tras a escoita de obras 
musicais. 

 CCL 
CCEC 

 Utilización de musicogramas  para a 
comprensión      dos matices de velocidade e 
intensidade da música escoitada 

 EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases traballados. 

 CCEC 
CMCT 

 Sentir o pulso e o compás  das obras 
escoitadas. 
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J 
D 
O 

 B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional 
Xvento, vento-madeira, vento-metal, corda 
percutida, friccionada e punteada, e percusión 
determinada e indeterminada). 

 B1.12. Instrumentos da orquestra: achegamento 
á súa colocación. 

 B1.13. Instrumentos da cultura galega e doutras 
culturas. 

 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. 

X CAA 
CCEC 

 Audición  de pezas para instrumento solista. 

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

X CAA 
CCEC 

 Audición de pezas orquestais traballando as 
familias de instrumentos. 

 EMB1.4.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre a música 
e os instrumentos doutras culturas. 

X CCEC 
CAA 

CSIEE 
CD 

 Audición de músicas de outras culturas: 
Musicas do  Mediterraneo:Danza de Zorba 
Músicas de Africa 
Músicas de Asis y Oceanía. 

J 
I 

 B1.14. Recoñecemento e identificación das 
partes dunha peza musical. Formas musicais 
binarias, ternarias e rondó. 

 B1.15. Uso de aplicacións informáticas 
educativas sinxelas para a análise e a produción 
musical. 

 B1.5. Utilizar recursos gráficos durante 
a audición dunha peza musical, así 
como rexistros e aplicacións 
informáticas para a análise e a 
produción musical. 

 EMB1.5.1. Establece unha relación 
entre o que escoita e represéntao 
nun musicograma ou nunha partitura 
sinxela. 

 CAA 
CCEC 

 Utilizar os musicogramas para a comprensión 
da estructura de unha obra musical. 

 EMB1.5.2. Identifica as partes dunha 
peza musical sinxela e representa 
graficamente a súa estrutura. 

X CAA 
CCEC 

 Mediante musicogramas  traballar as 
diferentes partes  dunha obra musical. 

 EMB1.5.3. Representa graficamente, 
con linguaxe musical convencional ou 
non, os trazos característicos da 
música escoitada. 

 CAA 
CCEC 

  

 EMB1.5.4. Utiliza aplicacións 
informáticas para representar ou 
realizar tarefas de análise e 
produción musical. 

 CCEC 
CD 

 Buscamos no ordenador xogos musicais que 
nos permitan observar a estructura dunha 
peza. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

J 
B 

 B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 
cancións sinxelas ao unísono, de maneira 
colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta 
doce: dixitación da escala de do sen alteracións. 

 B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 
acompañamentos de pezas sinxelas. 

 B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita e 
posterior análise e comentario. 

 B2.4. Coordinación e sincronización individual e 
colectiva na interpretación: simultaneidade, 
sucesión e alternancia. 

 B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 
branca, redonda e corchea e os seus silencios en 
compases binarios e ternarios. 

 B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

 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. 

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

 CCEC 
CAA 

 Leemos as cancións traballadas utilizando 
alinguaje musical. 

 EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos 
sinxelos. 

 CCEC 
CAA 

 Leemos as pezas interpretadas coa frauta 
doce utilizando a linguaxe musical. 
 
 

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

X CCEC 
CAA 
CSC 

Pezas vocais: 
Missing the cracks. Metodo coral Kodaly 
The Blackbird. 
The River  
 

Pezas para a frauta 
 

  Sombras chinescas 
Recuerdo 
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Nana 
Ragtime 

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

X CAA 
CSC 

 Traballamos a atención e o interés a traaves 
de exercicios de concentración e relaxaciónb 
dirixidos pola profesora. 

J 
B 

 B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 
melódicos sobre bases musicais dadas. 

 B2.8. Creación de pequenas melodías e 
acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

 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. 

 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 
manexados. 

 CAA 
CCEC 

 Utilizando os instrumentos de placa e as 
escalas pentatónicas  creamos pequenas 
pezas  e acompañamentos. 

 EMB2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

X CSC  Traballamos en asamblea e na práctica a 
importancia do traballo colectivo e 
coopeeraativo. 

J 
D 

 B2.9. Recreación musical e sonorización dun 
texto oral ou escrito. 

 B2.10. Sonorización de imaxes, vídeos ou 
representacións dramáticas usando distintos 
materiais instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

 B2.11. Invención e construción dun instrumento. 

 B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Emprega instrumentos 
materiais, dispositivos electrónicos e 
recursos informáticos para crear 
pezas musicais sinxelas para a 
sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

 CD 
CAA 

CSIEE 

 Poñemos música a contos ou 
representacións teatrais usando os medios 
que temos a nosa disposición. 

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

X CCEC 
CAA 

CSIEE 

 Construimos instrumentos  utilizando 
obxetos de reciclaxe.: 
Construimos un Cartocajón 
Construimos un tambor-sonajero 
Construimos un reco-reco. 
 
 
 
 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

J  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. 

 B3.1. 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. 

X CCEC  Traballamos a libre expresión e o 
movemento natural do neno como punto de 
partida  da formación de danza. 

 EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela 
binaria, ternaria e rondó. 

X CCEC 
CAA 

CMCT 

 Realizamos coreografías partindo da 
improvisación do movemento e da expresión 
e comunicación  do grupo. 

J 
B 
O 

 B3.3. Reprodución de xogos motores e 
secuencias de movementos fixados ou 
inventados, procurando unha progresiva 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico 
de danzas propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

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

X CCEC 
CAA 

 Improvisamos frases coreográficas a partires  
de frases musicais dadas. 
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coordinación individual e colectiva. 
 B3.4. Interpretación de danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

 EMB3.2.2. Recoñece danzas de 
diferentes lugares e culturas, e valora 
a súa achega ao patrimonio artístico 
e cultural. 

X CAA 
CCL 

CCEC 

 Danzas do arredor  do mundo. 
Vals.Europa 
Liliulani. Africa 
Medicine Song. Tribu apache. America 

 EMB3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais 
galegas e doutras culturas. 

X CCEC 
CSC 

 Danzas tradicionais. 
O pingacho 
Un pasodobre ? 
Recollidos do libro Na punta do pe. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. ESCOITA 
J A 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. 

B1.1. Escoitar obras de características ou 
estilos e compositores e compositoras 
diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou 
as relacións existentes, e facer unha 
valoración posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións 
persoais sobre o feito artístico musical. 

X CCL                
CCEC                

 Oh terra, miña terra de Lev Knipper 

 Quinteto de Corda nº17. Minuetto de 
Luigi Boccherini 

 “Pizzicato” do ballet Sylvia de Leo 
Delibes 

 Batucada feijoada de Vladimir Cosma 

 Hakuma matata de Elton John 
EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 
impresións e os sentimentos que lle 
provoca a audición dunha peza musical. 

X CCL                
CCEC                

EMB1.1.3. Respecta as  opinións  dos 
compañeiros e das compañeiras. 

X CSC                

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

X CSC                

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

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. 

 CCEC                
CCL                

 Seguir o pulso nas audicións propostas. 

 Identificar o acento nas audicións 

J B1.5. Elementos musicais: indicacións de tempo e 
matices Xfortísimo, 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. 

B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas ou fragmentos, e 
describir os elementos da   linguaxe  
musical  convencional  que   as 
compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de 
voces, e agrupacións vocais e corais. 

X CCEC                
CAA                
CCL                

 Practicar y sentir os compases binarios, 
ternarios e cuaternarios mas audicións 
propostas 

 Observar as indicacións de tempo e 
matices nas audicións. 

 Lectura musical da pequenas partituras 
traballadas  anteriormente con frauta o 
con voz. 
 

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               
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EMB1.3.4. Identifica e utiliza 
correctamente os elementos da linguaxe 
musical traballados. 

X CCEC 

J I B1.8. Elaboración dun proxecto de difusión 
da cultura musical. 

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. 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a 
información de forma autónoma e con 
sentido crítico. 

X CAA                
CD                 

CSIEE 

 Buscar información  na rede sobre os 
concertos aos que se asista como 
espectador: compositores, obras …etc 

 Presentar de xeito individual ou en 
grupo traballos de investigación ou 
busca  sobre eventos culturais que se 
producen na proximidade do centro. 

EMB1.4.2. Planifica o traballo 
respectando as ideas e as contribucións 
das demais persoas. 

X CAA                
CSIEE               
CSC 

EMB1.4.3. Expón a información de 
maneira clara, limpa e ordenada, en 
varios soportes. 

X CIEE 
CCL                
CD 

J D B1.9.  Instrumentos:  clasificación  técnica 
segundo a  produción do son Xaerófonos, 
cordófonos,  membranófonos, idiófonos  e 
electrófonos). 
B1.10. Agrupacións instrumentais Xorquestra, 
banda, tuna etc.). 
B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

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

EMB1.5.1. Identifica de forma visual e 
auditiva os instrumentos. 

 CCEC 
CAA 

 Escoita de pezas orquestrais nas que se 
identifiquen as familias de instrumentos da 
orquestra. 

 A familia da corda 

 A familia dos ventos madeira- metal 

 A familia da percusión 

 Audicións  e vídeos sobre instrumentos de 
outras culturas. 

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

 CCEC                
CAA                
CCL 

EMB1.5.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre a música e 
os instrumentos doutras culturas. 

X CCEC 
CAA 

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

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a 
audición dunha peza musical. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre 
o que escoita e represéntao nun 
musicograma ou nunha partitura 
sinxela. 

 CCEC 
CAA 

 Recoñecer a estructura dunha peza 
musical traballada na aula con voz , 
percusión ou frauta: AA ,AB ,ABA, 
ABACADA 

 Utilizamos o musicograma para 
comprender a forma musical dunha obra. 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha 
peza musical sinxela, e representa 
graficamente a súa estrutura. 

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

 CCEC 
CAA 

J D 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. 

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. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións 
artísticas propias de Galicia. 

X CCEC  Aprendizaxe de pezas tradicionais que 
propoñan algúns alumnos 

EMB1.7.2. Expón a información recollida 
de forma ordenada, e achega evidencias 
do traballo realizado. 

X CCL 
CD 

 Recolleita  de cantigas e ritmos dos nosos 
devanceiros 
 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
J B 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. 

B2.1 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. 

X CCEC 
 

CAA 

 Interpretación na frauta doce de pezas de 
música tradicional  

 Interpretación na frauta doce de pezas de 
interese para os nenos a determinar ó 
longo do curso. 

 Interpretación de pezas vocais a dúas 
voces. 

 Interpretación de pezas vocais con 
acompañamento instrumental 

 Realización de  ditados  rítmicos  a resolver 
con percusión corporal y pequena 
percusión. 
 

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 

X CCEC 
 

CAA 

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

X CAA 

J B B2.6. Creación de pequenas melodías e 
acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 
B2.7. Proxecto: concerto ou musical. 

B2.2. Participar en producións musicais 
sinxelas de maneira desinhibida e 
pracenteira, amosando confianza nas 
propias posibilidades e nas das demais 
persoas, mostrando actitudes de 
respecto e colaboración. 

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 

 Improvisar pequenas melodías sobre 
placas utilizando as escalas pentatónicas. 

 Crear ritmos novos sobre bases rítmicas 
dadas. 

 Participar en proxectos musicais de grupo. 
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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. 

X CSC                

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos 
sinxelos de cancións e melodías 
relacionadas coa propia cultura. 

X CCEC                
 

CAA                

J I 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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 
sonoras e expresivas de diferentes
 materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos 
materiais e dispositivos electrónicos e 
informáticos para crear 
acompañamentos. 

 CCEC                
CD                 

CAA                

 Facemos instrumentos con materiais de 
reciclaxe. 

 Sonorizar cancións con instrumentos de 
fabricación propia. 

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

X CCEC                
CAA                
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BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 
J B 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. 

B3.1. 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. 

X CCEC                
CSC                

 Traballamos a libre expresión corporal 
a partires  de elementos  de 
coñecemento do espazo . 

 Acompañamos con danzas sinxelas  
obras  musicais tendo en conta a súa 
estructura formal: polca, vals…. 
 
 
 
 
 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 
coreografías que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

X CCEC                
CAA                

CMCT               

J B 
O 

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. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de 
danzas propias da cultura galega e 
doutras culturas. 

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

X CCEC                
CMCT               

 Interpretamos danzas sinxelas da cultura 
galega: valse galego,  o garotiño…. 

 Bailamos en grupo algunha danza da redor  
do mundo. 
 

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. 

X CCEC                
CSC                

J B B3.5. Proxecto: certame de danza. 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. 

EMB3.3.1.  Planifica  a  coreografía de 
acordo coa estrutura musical dada. 

X CSIEE               
CAA                

CMCT               

 Creación de coreografías traballadas en 
grupo coa finalidade de montar un 
proxecto artístico na aula.. 

EMB3.3.2.   Colabora   co   grupo   en 
coordinación e  con  respecto cara  ás 
demais persoas. 

X CSC                

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as 
informacións recollidas ao longo do 
proceso de creación. 

X CCL                

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o 
produto final, e fai unha avaliación 
crítica do resultado. 

X CAA                
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 
b 
e 

 B1.1. Audición de música contemporánea, e 
investigación e valoración das posibilidades do 
son. 

 B1.2. Identificación e apreciación das calidades 
dos sons do contexto. 

 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.  

X CCEC 
CCL 
CAA 

 Audición. Etude aux chemins de fer. De 
Pierre Schaeffer. 

 Audición. The entertainer de Scott Joplin 

b 
e 
o 

 B1.3. Identificación e apreciación de formas 
musicais sinxelas. 

 B1.4. Identificación a través da escoita de tipos 
de voces Xsoprano, contralto, tenor e baixo), 
instrumentos, variacións e contrastes de 
velocidade. 

 B1.5. Valoración e interese pola música de 
diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 
galega. 

 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.  

 CCEC 
CAA 
CCL 

 Observar a estructura  das pezas que 
traballamos: 
Forma binaria AB 
Forma ternaria ABA 
Tema con variacións AA’A’’A’’’ 
Rondó ABACA 

 EMB1.2.2. Interésase por descubrir 
obras musicais de diferentes 
características, e utilízaas como 
marco de referencia para as 
creacións propias.  

X CSIEE 
CAA 
CCEC 

 Audición  de pezas de música oriental e 
traballo de improvisación sobre as escalas 
pentatónicas nos  instrumentos de placa. 

h 
a 
d 

 B1.6. Audición activa e comentada de música 
variada da nosa cultura e doutras culturas. 

 B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respectuosa 
durante a audición de música e/ou na asistencia 
a representacións musicais. 

 B1.8. Indagación sobre as normas que regulan a 
propiedade intelectual. Valoración e 
presentación dos resultados. 

 B1.3. 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.  

 EMB1.3.1. Coñece, entende e 
cumpre as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais.  

X CSC 
CCEC 

 Traballamos en asamblea as actitudes 
correctas nunha sala de concertos. 
 

 EMB1.3.2. Comprende, acepta e 
respecta o contido das normas que 
regulan a propiedade intelectual 
canto á reprodución e a copia de 
obras musicais.  

 CSC 
CCEC 

 Falamos en asamblea o sentido da 
propiedade intelectual 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

j 
e 
k 

 B2.1. Exploración das posibilidades sonoras e 
expresivas da voz. 

 B2.1. Entender a voz como 
instrumento e recurso expresivo, 
partindo da canción e das súas 
posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar. 

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

X CCEC 
CAA 
CCL 

 Cantamos un repertorio de cancións 
selecionadas para poder compremder a 
afinación de modo progresivo. 
Bicinia Hungarica  .Choral method.Z. Kodaly 
Missing the cracks 
The Blackbird 
The River 
Buns for Jenny… 
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j 
b 

d/a 

 B2.2. Interpretación de pezas con instrumentos 
de aula e/ou frauta doce. 

 B2.3. Interpretación, memorización e 
improvisación guiada de cancións a unha ou 
varias voces, desenvolvendo progresivamente a 
dicción, a afinación e a técnica vocal. Canon.  

 B2.4. Recoñecemento de tipos de instrumentos 
acústicos e electrónicos, agrupacións 
instrumentais e vocais, e rexistros da voz. 

 B2.5. Utilización das grafías convencionais na 
lectura, na escritura e na interpretación de 
cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

 B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións 
para unha valoración e unha análise posteriores. 

 B2.7. Interese pola mellora do proceso de 
interpretación e do resultado final. 

 B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 
responsabilidades que lle correspondan e 
respectando as achegas das demais persoas do 
grupo. 

 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.  

 EMB2.2.1. Recoñece e clasifica 
instrumentos acústicos e 
electrónicos, diferentes rexistros da 
voz, e agrupacións vocais e 
instrumentais.  

 CCEC 
CAA 

 Interpretamos cancións coa frauta doce: 
O son do ar 
Galaecia 
Muiñeira 

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

X CCEC  Utilizamos a linguaxe musical para a lectura 
colectiva das pezas vocais e instrumentais 
que traballamos na aula. 

 EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos 
sinxelos.  

 CCEC   

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

X CAA 
CCEC 

 Pezas vocais con acompañamento 
instrumental de diferentes épocas e estilos: 
Kaypipas. Canto popular del Cuzco  X Perú) 
Malaika. Canción de Kenia en idioma suajili. 
 

 EMB2.2.5. Coñece e interpreta 
cancións de distintos lugares, épocas 
e estilos, e valora a súa achega ao 
enriquecemento persoal, social e 
cultural.  

X CAA 
CCEC 

 Pezas vocais con acompañamento 
instrumental de diferentes épocas e estilos: 
Kaypipas. Canto popular del Cuzco  X Perú) 
Malaika. Canción de Kenia en idioma suajili. 
 

 EMB2.2.6. Amosa respecto polo 
traballo das demais persoas e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

X CSC  Traballamos a través de técnicas de 
relaxación  e toma de conciencia gupal a 
importancia  de formar parte do grupo  e de 
sentir a unión necesaria para poder in 
terpretar xuntos as pezas musicais. 

 EMB2.2.7. Analiza as interpretacións 
feitas, recoñece erros e amosa 
interese por traballar para corrixilos. 

X CAA  Fomentamos o espiritu crítico tratando de 
descubrir e millorar os erros  na 
interpretación  das obras  estudiadas. 

i 
j 

 B2.9. Creación de mensaxes musicais con 
contido expresivo, combinando elementos 
sonoros e corporais diversos.  

 B2.10. Utilización dos medios de comunicación e 
de internet para a procura de información, en 
soporte impreso e dixital, sobre instrumentos, 
compositores/as, intérpretes e eventos musicais 
de interese. 

 B2.11. Exploración das posibilidades sonoras e 
expresivas dos medios audiovisuais e 
tecnolóxicos para comunicar. Creación de cuñas 
radiofónicas e videoanuncios. 

 B2.12. Utilización dos medios audiovisuais e dos 
recursos informáticos para a sonorización de 
imaxes, contos, poemas e refráns, dobraxe de 

 B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos.  

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

X CCEC 
CAA 
CD 

 Aprendemos a buscar en internet a 
información necesariña para completar os 
temas traballados na aula. 

 EMB2.3.2. Presenta e expón a 
información de xeito claro, ordenado 
e limpo en varios soportes. 

X CAA 
CD 
CCL 

 Traballamos en equipo a exposición de 
temas. 

 EMB2.3.3. Utiliza os medios 
audiovisuais e recursos informáticos 
para crear pezas musicais e para a 
sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas.  

 CD 
CCEC 

 Os temas que traballamos en equipo han de 
ser presentados en soporte informático e  
han de engadir sonorizacións de imaxes. 
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películas etc., e para a creación de producións 
propias. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j 
b 

h/d 
o 

 B3.1. Identificación do corpo como instrumento. 
Indagación e valoración sobre as posibilidades 
expresivas e comunicativas do corpo en distintas 
representacións artísticas ou situacións cotiás. 

 B3.2. Valoración e recoñecemento das danzas e 
a súa contribución ao noso patrimonio artístico 
e cultural. 

 B3.3. Interpretación de danzas coidando a 
coordinación individual e colectiva. 

 B3.4. Invención de coreografías sinxelas para 
cancións e pezas musicais de diferentes estilos. 

 B3.5. Gravación e rexistro das danzas 
interpretadas. Análise de valoración do produto. 

 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.  

X CAA 
CCEC 

 Traballamos a expresión corporal a través do 
movimento natural e libre 
Técnicas de danza contemporanea para 
niños. 
Descubremento do espacio persoal e grupal. 

 EMB3.1.2. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas.  

X CCEC  Traballamos o control postural  e a 
coordinación a través de xogos expresivos de 
movemento. 
Punto fixo- desplazamento. 
Desprazamento con xiro. 
Niveis de altura no espacio. 

 EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas 
épocas e lugares, e valora a súa 
achega ao patrimonio artístico e 
cultural.  

X CCEC  

 EMB3.1.4. Reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais 
españolas, e entende a importancia 
da súa continuidade e o traslado ás 
xeracións futuras. 

 CSC 
CCEC 

  

 EMB3.1.5. Inventa coreografías de 
grupo que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical e supón 
unha orde espacial e temporal.  

X CAA 
CCEC 

 Construimos coreografías a partires da 
improvisaciòn de frases de movemento sobre 
traxectorias dadas. 

 Movémonos para espresar as emocións e os 
estados anímicos. 

 EMB3.1.6. Analiza as danzas 
realizadas, recoñece os erros e 
amosa interese por mellorar o 
produto. 

X CAA   

 EMB3.1.7. Respecta o traballo en 
grupo e participa nel de xeito 
pracenteiro, amosando confianza nas 
propias posibilidades e nas das 
demais persoas. 

X CAA 
CSC 

  

 EMB3.1.8. Amosa respecto polas 
demais persoas e colabor con elas. 

X CSC   

 


