
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º curso) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

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

 

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

 

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

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

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

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (2º curso) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

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

 

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

 

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

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

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3º curso) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

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

 

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.  

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

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (4º curso) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

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

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.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (5º curso) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.  

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

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.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.  
B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en 
coordinación coas demais persoas, para realizar representacións 
musicais colectivas de xeito lúdico.  

 

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

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

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (6º curso) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

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.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación e contacto coas familias a través do correo electrónico e 

a web do centro 

Instrumentos:  
- Seguimento diario das tarefas propostas 
- Rexistro de datos 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Farase unha media ascendente da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta 

de forma positiva o traballado na 3ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

  
 Na material de educación musical non hai alumnos con materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades foron principalmente de repaso do 1º e 2º trimestre. Todas 
elas, traballadas anteriormente co alumnado. 

Neste caso, adaptáronse polas circunstancias, facéndoas de forma moito 
máis lúdica e máis sinxela para poder desenvolver na casa sen dificultade. 

Traballos manuais, facer instrumentos, improvisar coreografías, etc. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía foi comunicativa e participativa. Sempre intentando integrar a 
todos os componentes do centro. 

Intentamos conseguir a máxima información para adaptarnos ás necesidades 
de cada familia e intentar facilitar o proceso de aprendizaxe na medida do 
posible. 

Todas as semanas enviouse traballo para realizar na casa. 

Fixéronse actividades a través de páxinas web: Youtube, Kahoot, páxina web 
do centro, páxinas web de actividades musicais. 

Tamén colaboramos entre todos para facer un único vídeo musical onde se 
amosa a importancia da música nestes momentos tan difíciles para todos. 

Recordamos materia pasada, a través de PDF e continuos correos 
electrónicos. 

Todos os alumnos e alumnas podían recibir a información e enviar mostras 
das súas tarefas realizadas, a través de vídeos, imaxes, documentos, etc. 

Materiais e recursos 

No caso da mestra: ordenador con acceso a internet, Gmail, acceso á Web 
do centro, editor de vídeo, teléfono móbil con datos, Whatsapp, material 
musical. 
No caso do alumnado: calquera dispositivo con acceso a internet, cámara 
de vídeo e imaxe, materiais reciclados. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Todas as familias recibiron información a través dos correos 
electrónicos solicitados.  

Publicidade  Todas as tarefas realizadas neste 3º trimestre pódense consultar na 
web do centro, e no caso  das familias, tamén no correo electrónico. 


