
EDUCACIÓN MUSICAL. 4º DE PRIMARIA 
MATERIAIS E RECURSOS 

- O propio corpo e as súas posibilidades: bater palmas, tocar pitos, percutir en distintas partes, movementos.  

-Instrumentos de pequena percusión. 

-Material audio:  aparato de música, cds, 

-Material novas tecnoloxías: ordenador, encerado branco, proxector interactivo. 

-Piano acústico para que a profesora acompañe as cancións e, en ocasións, para interpretar e que os nenos 

escoiten. Piano eléctronico. 

-Paneis con grafía non convencional para acompañar co corpo e con instrumentos diversos da aula  audicións 

activas. Material visual de apoio ás audicións (Musicogramas). 

-Pizarras: branca coa “casa das notas”  coas notas de quita e pon para esa casa. Pizarra verde. Pizarra pautada. 

-Fichas individuais con partituras, letras de cancións, debuxos de obxectos e instrumentos musicais para que 

distingan os sons ou ruidos que poden emitir; fichas de ritmo; etc.  

-Zonas da aula: onde ubicar pupitres; zona instrumentos; zona de movemento libre de mobiliario. 

 

METODOLOXÍA 

 Metodoloxía activa e participativa. 

 Utilizar o corpo como 1º instrumento para levar o ritmo, palmear, percutir, facer movementos rítmicos, 
xogos rítmicos, coordinación e baile. 

 Uso de cancións como base para a aprendizaxe dos distintos contidos: cancións con contidos interesantes 
para traballar diversos aspectos da educación musical: cancións con letras motivadoras, cancións con 
bonitas melodías, cancións relativas as diversas celebracións escolares (magosto, nadal, a paz, carnaval...), 
cancións para facer xogos, cancións con un ritmo idóneo para facer movementos, levar o ritmo, 
acompañar cos instrumentos, cancións ou audicións que inciten á tranquilidade e a relaxación. 

 Contos musicados con canto e dramatización  para  incentivar o seu acercamento á música. 

 A audición musical con apoio visual, baseada en conto, historia,.. Audicións activas (tamén acompañadas 
con percusións corporais ou instrumentais ou con danzas). 

 Uso de instrumentos de pequena percusión para acompañar cancións e outras produccións musicais e así 
traballar o seu sentido do ritmo, da disciplina, da concentración. Frautas de cada alumno. 

 Escritura de patróns rítmicos no encerado para achegarse á lectoescritura musical convencional. Uso de 
sílabas rítmicas para facilitarlle a interpretación deses patróns rítmicos. 

 Uso da “casa das notas”, un pentagrama grande con tellado en que cada liña representa un piso onde vive 
un amigo: o MIcho no primeiro piso, o  Sol no 2º piso.... Acompañámonos coa canción  da casa das notas. 
As notas son tacos redondos de madeira dibuxados co micho. co sol, coa Laranxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTIDOS 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 
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Escoita activa dunha obra musical. 
Diferentes recursos: corporais, 
plásticos, musicogramas, 
tecnolóxicos,… El otoño de Vivaldi 

 
A canción infantil, popular, 
tradicional, de autor: interpretación 
vocal, rítmica e melódica. Adivina 
quién será//A solteiriña 
 
Observancia das normas de 
comportamento en audicións e 
demais actividades musicais. 
 

- Escoita activa dunha obra musical. 
Diferentes recursos: corporais, 
plásticos, musicogramas, 
tecnolóxicos,… Peer Gynt de E.Grieg 

 

A canción infantil, popular, 
tradicional, de autor: 
interpretación vocal, rítmica e 
melódica. Un millón de amigos, Eu 
teño un canciño 

 
-Observancia das normas de 
comportamento en audicións e 
demais actividades musicais. 

 

Escoita activa dunha obra musical. 
Diferentes recursos: corporais, 
plásticos, musicogramas, 
tecnolóxicos,… Le basque de Marais 

 

A canción infantil e popular: 
interpretación vocal, rítmica e 
melódica Eu non sei//El cangrejo 
Alejo.  
 
Observancia das normas de 
comportamento en audicións e 
demais actividades musicais. 

 

B
.2

. I
N

TE
R

P
R

ET
A

C
IÓ

N
 M

U
SI

C
A

L 

 

Percusión corporal traballada con 
cancións. Eu ben vin estar o moucho 

 

Interpretar pequenas pezas de música 
con instrumentos melódicos. Saber 

tocar cos instrumentos de placas a 
notas Mi, FA, SOL e LA na peza 
musical Un pececito 

 

 
 

Instrumentos de pequena 
percusión: acompañar cancións. 
Marcha del Cascanueces de Tchaikovsky 
 
O corpo como elemento rítmico- 
sonoro: percusión corporal 
seguindo pautas, Arroyo claro 
 
 

 

O corpo como elemento rítmico- 
sonoro: percusión corporal 
seguindo pautas. Tambourine de 

J.Gossec 

 
Interpretar pequenas pezas de 
música con instrumentos 
melódicos. Saber tocar cos 
instrumentos de placas a notas Mi, 
FA, SOL e LA na peza musical Eu non 

sei 

 
Instrumentos de pequena 
percusión: acompañar cancións. 
Peza 
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 Interpretación de danzas sinxelas 
Danza ruso-americana de Paul Winter 

 

Interpretación de danzas sinxelas. 
Doublevska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios de cualificación  Indicadores Porcentaxe Instrumentos de avaliación 

Consecución dos obxectivos 
mínimos e desenvolvemento 
das competencias clave 

Resolución de probas 
musicais 

 
 

30% 

 Probas de danza. 
 Probas de expresión vocal: 

canto en grupo, puntuado 
individualmente. 

 Probas de instrumentos 
melódicos de placas 

 Probas de audicións 
musicais. 

 Probas de ritmo. 
 Probas de percusión con 

instrumentos. 
 Probas de flauta. (Para 

aprobar cada avaliación é 
imprescindible traer a 
flauta ás clases. Só se 
permiten 2 faltas por cada 
avaliación). 

Participación activa na aula  Petición de palabra 
 Respeto de turnos 
 Preguntas realizadas 

10%  Observación sistemática 
 Listas de control 

Atención, esforzo e interese  Actitude nas explicacións 
 Esforzo e superación 
 Interese 
 Traer o material 
 Atención e concentración 

15%  Observación sistemática 
 Rexistro  

Comportamento na aula e 
respecto das normas 

 Cumprimento das normas 
 Actitude en clase 
 Respecto aos demais 
 Coidado do material 

15%  Observación sistemática 
 Rexistro anecdótico 

Traballo diario e presentación 
do mesmo 

 Afinación e ir a ritmo no 
canto. 

 Control do corpo no 
movemento e danza. 

 Seguir as audicións. 
 Limpeza e orden nas 

fichas. 
 Rematar a tempo. 
 Autonomía no traballo 

20%  Listas de control 
 Análise sistemático 

Traballo de investigación  Amosar curiosidade 
 Capacidade de 

razoamento e deducción. 
 Habilidades na búsqueda 

de información 
 Tratamento da 

información. 

5%  Análise dos procesos 

Traballo en equipo  Interese por colaborar 
 Respecto polos roles 

adxudicados para cada 
actividade. 

5%  Observación sistemática 
 Produtos finais 
 Listas de control 
  

 

 



 


