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INTRODUCIÓN

Á hora de abordar a Educación Artística, que nesta etapa engloba a Educación Musical e

a Educación Plástica, teremos en conta que as diferentes manifestacións artísticas teñen

unha presenza constante no contorno e na vida das persoas formando parte de múltiples

aspectos da súa socialización e da súa comunicación.

A Educación Artística  é de especial  importancia,  xa  que o tratamento  da información

visual  e  musical  na  vida  cotiá  xera  e  precisa  capacidades  de  pensamento  crítico.  A

educación  artística  posibilita  o  desenvolvemento  da  creatividade,  da  imaxinación,  da

autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a

capacidade  comunicativa  e  a  socialización  etc.,  e  todas  elas  están  relacionadas  co

obxectivo de axudar a filtrar os nosos encontros cos produtos visuais e musicais.

Por outra banda, é de gran relevancia ensinar ao alumnado a interpretación e a análise

crítica, para o facer consciente de que todas as formas de arte son expresión de ideas,

sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da súa

identidade, son un axente “configurador” da mesma.

Nesta etapa, a área artística sitúase nun lugar privilexiado para a “transversalidade”, para

a conexión natural  con outras áreas do currículo,  colaborando nunha comprensión da

realidade  e  nunha  satisfacción  maiores.  Permite,  ademais,  achegarse  á  mirada  das

demais  persoas,  á  diversidade  de  maneiras  de  experimentar  o  mundo,  que  se

manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual.

A EDUCACIÓN ARTÍSTICA NO NOSO CONTEXTO SOCIO-CULTURAL

O centro escolar debe estar  inmerso activamente no seu contorno,  e na nosa escola

procuramos  de  sempre  colaborar  e  potenciar  a  participación  dos  discentes  en  todas

aquelas  asociacións  e  entidades  culturais  da  zona.  Especialmente,  no  caso  das

actividades  de  carácter  musical,  na  danza  e  a  plástica  en  xeral.  É  de  destacar  por

exemplo no eido musical,  o traballo das diferentes Bandas Populares do Concello así

coma  das  asociacións/agrupacións  de  música  e  baile  tradicional.  Fomentando  o

coñecemento e o gusto musical do alumnado do noso concello, inculcando nos nenos e

nenas o gusto por diferentes tipos de música e en especial pola tradicional e popular.

Coñecendo  e  respectando  as  principais  manifestacións  musicais  da  nosa  cultura  ou
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aprendendo a bailar e tocar diferentes instrumentos. Entre estas asociacións podemos

citar a:

 S. R. Calo (Escola de música e baile tradicional).

 S. R. Calo (Banda de música e coral).

 Banda Cultural de Teo.

 Centro Cultural A Ponte Vella.

 ANPA “Río Tella”.

 ...

O excelente  traballo de todas elas, supón un dos  eixes vertebradores máis importante do

tecido  socio-cultural  da  redonda.  Asemade,  están  aportándolle  aos  cativos  unha

formación que nun futuro lles poderá valer tamén, como unha ferramenta máis para a

profesionalización de calquera desas actividades artísticas. E nós como Centro Educativo

deste Concello, sentímonos orgullosos e tratamos de coidar este legado aportando o noso

gran  de  area  día  a  día.  O  profesorado  pon  en  alza  de  forma  notable  o  valor  da

creatividade no noso alumnado. 

Temos moi  presente  tamén o  traballo  e  apoio  do  propio  Concello  de  Teo,  ofertando

infinidade  de  actividades  relacionadas  coa  educación  artística,  (musical,  plástica,

teatral…), que se leva a cabo mediante actividades extraescolares (en horario lectivo e

non lectivo). Estas actividades desenvólvense principalmente durante a semana e son

moitos  os  nenos  e  nenas  que  participan  activamente  coa  axuda  de  monitores

especializados. Así, moitos son os que semanalmente van a clases de pintura onde se

poñen en contacto con diversas técnicas,  moldeado con diferentes texturas,  materiais

diversos, etc. O Concello valora e promove por exemplo esta actividade, facendo unha

mostra no propio concello das obras que os nenos realizaron durante o curso. Conclúen

logo facendo entrega dun diploma. 

Tamén cabe salientar, como en centros socioculturais da contorna se fan exposicións cos

traballos do alumnado de Ed. Infantil, nos “obradoiros semanas de arte” que ofertamos no

centro, dándolle polo tanto pulo ao valor, esforzo e dedicación dos cativos. E sobre todo, á

importancia das manifestacións artístico culturais.

Dende o centro organízanse exposicións durante todo o ano, cos traballos creados polo

alumnado e promovidos polo equipo docente, ben a través das actividades cotiás de aula,

como das propostas para celebracións e datas sinaladas. Deste xeito, espazos coma os
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corredores, o salón de actos, o recibidor do centro, as aulas … Son convertidos en “salas

de exposición” durante todo o curso.

Por  outra  banda,  as  actividades  musicais  está  presentes  en  practicamente  todas  as

conmemoracións e festividades anuais (Samaín, Magosto, Nadal, Letras Galegas, …).

Destacar neste senso tamén, o “Festival de Final de Curso”.    

Todo isto, lévanos a ser conscientes de que o noso traballo, realizado dende as aulas,

está contextualizado e que o alumnado percibe estas actividades artísticas, creativas e

imaxinativas como parte da súa contorna e da sociedade onde eles gozan do seu día a

día,  e  tomando  conciencia  da  importancia  que  ten  a  creatividade  no  seu  propio

desenvolvemento persoal e social.

1.1 ADAPTACIÓNS PROGRAMÁTICAS POLA ALERTA SANITARIA DO COVID 19

Tendo en conta a situación epidemiolóxica da COVID 19, serán tidos en conta no 

desenvolvemento desta programación, todos os protocolos e consideracións sanitarias 

estipuladas polo Ministerio de Educación, a Consellería de Educación e as 

Institucións Sanitarias pertinentes. Asemade, serán tidas en conta todas as consignas 

establecidas polo “Equipo Directivo do Centro” para este fin, así como as do/a 

“Responsable COVID”.

A aplicación didáctica e actividades propostas terán un carácter totalmente aberto e

flexible. Adecuando as mesmas paulatinamente, ás circunstancias que se vaian dando 

ao longo do curso e por suposto, ás xa dadas durante a parte final do curso pasado. 

Por iso, e a pesares de termos impartida toda a materia desta Área (o curso pasado) 

durante o confinamento (de xeito telemático), retomaremos a meirande parte dos 

contidos tratados. Así, reforzaremos os mesmos e facilitaremos aos discentes as súas 

aprendizaxes, ao tempo que paliamos posibles dificultades xeradas. Deste xeito, 

faremos que a volta ao cole sexa o máis produtiva, tanto academicamente como a nivel

integrador e social.

Por suposto, evitaranse no posible todas as actividades que requiran de uso de 

materiais comúns/compartidos, tanto na Área de Ed. Plástica (pinturas, ...) como en Ed. 

Musical (instrumentos,...).

No caso de ser imprescindible a súa utilización, farase de xeito circunstancial e 

empregando todas as medidas de hixiene e desinfección xa establecidas.
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De ser preciso, un “cese temporal” da educación presencial, e termos que volver á Ed. De ser preciso, un “cese temporal” da educación presencial, e termos que volver á Ed. 

Telemática, aplicaranse como xa fixemos durante o confinamento, os mesmos criterios Telemática, aplicaranse como xa fixemos durante o confinamento, os mesmos criterios 

de flexibilización e adaptación de contidos así como a facilitación ás familias de todos os de flexibilización e adaptación de contidos así como a facilitación ás familias de todos os 

procedementos de traballo e aprendizaxe dos discentes.procedementos de traballo e aprendizaxe dos discentes.

No penúltimo punto  desta programación,  expóñense as diferentes plataformas eNo penúltimo punto  desta programación,  expóñense as diferentes plataformas e

ferramentas de traballo xa dispoñibles para esta posible circunstancia.ferramentas de traballo xa dispoñibles para esta posible circunstancia.

1.2 1.2 SECCIÓN BILINGÜE:SECCIÓN BILINGÜE:

Este curso desenvolverase un ano máis a sección bilingüe na área de Ed. Plástica, 

pero impartirase só no primeiro curso de Ed. Primaria. Habitualmente tamén se daba de

3º a 6º de Ed. Primaria, pero debido a falta de horario do profesorado Especialista en 

Lingua Estranxeira, este ano non é posible (tristemente). Por suposto, solicitamos á 

inspección educativa profesorado para podermos continuar coa mesma dinámica, pero 

non nos foi concedido.

Un ano máis, seguiremos contando coa figura do Auxiliar de Conversa Nativo.

MARCO LEGAL:

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, recolle os obxectivos formulados

pola  Unión  Europea  para  que  as  linguas  sexan  un  medio  para  a  construción  da

cidadanía europea, co fin de favorecer a mobilidade entre as persoas e o intercambio

cultural e lingüístico.

Os decretos polos que se establecen os currículos das distintas etapas de educación

infantil,  primaria  e  secundaria  obrigatoria  outórganlle  especial  importancia  ao

desenvolvemento da competencia comunicativa, tanto da lingua propia como das linguas

estranxeiras.

Os centros plurilingües regúlanse pola Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan

os  centros  plurilingües  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e  establécese  o

procedemento de incorporación de novos centros á Rede de centros plurilingües de

Galicia.

As seccións bilingües regúlanse pola Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan

as  seccións  bilingües  en  centros  sostidos  con  fondos  públicos  de  ensino  non

universitario.
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A. OBXECTIVOS XERAIS:

- Mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe do inglés.

- Favorecer o desenvolvemento da competencia comunicativa a través dun currículo que

utilice  a  lingua  estranxeira  como  medio  de  aprendizaxe  de  contidos  doutras  áreas

curriculares non  lingüistícas. Neste caso, na área de Ed. Plástica.

- Propiciar o traballo en equipo entre os diferentes departamentos do Centro.

- Desenvolver a capacidade de comprensión.

- Potenciar a aprendizaxe dos idiomas en resposta ás expectativas e necesidades das

familias.

B. ÁREA QUE SE IMPARTIRÁ EN LINGUA ESTRANXEIRA:

. Educación Plástica.

C. METODOLOXÍA

Partiremos  dende  un  enfoque  integrador,  achegando  ao  alumno  a  situacións

contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus  coñecementos  previos,

alternando actividades de diversa natureza:

. Observación

. Comprensión

. Expresión

. Reflexión

. Valoración

Todo  isto  a  través  da  actuación  dos  profesores  mediante  unha  metodoloxía  activa

enfocada á participación dos alumnos.

Ao longo do proceso educativo estimularemos ao alumno a través do reforzo positivo,

valorando os éxitos conseguidos.

Esta  metodoloxía  adecuarase  ás  necesidades  e  características  individuais  de  cada

alumno, é dicir atenderá á diversidade, mediante actividades de reforzo na aula para

alumnos  con  dificultades  de  aprendizaxe  e  de  extensión  para  alumnos  con  boas

capacidades de aprendizaxe.

 Lograr  un  coñecemento  profundo da lingua inglesa de maneira natural  e  desde os

primeiros momentos da aprendizaxe ata o fin da Etapa de Ed. Primaria.  Que este ano

por desgraza e debido á falla de profesorado, só poderemos abarcar no primeiro nivel de
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Ed. Primaria.

2.  Conseguir  o  dominio  da  lingua  inglesa  ao  finalizar  o  programa  de   bilingüismo

implantado no centro.

3. Lograr o dominio das cinco habilidades que caracterizan a aprendizaxe dunha lingua:

escoitar, falar, ler, escribir e interacción oral. Pero dando especial relevancia á parte oral.

4. Adquirir unha competencia similar á lingua materna no idioma inglés que lles permita

ser  capaces  de  usar  unha  ou  outra  lingua  en  calquera  circunstancia  con  parecida

eficacia.

5.  Coñecer  e aprender  os aspectos  fundamentais  que caracterizan á sociedade dos

países de cultura anglosaxoa.

6.  Valorar  o  coñecemento  doutras  sociedades e  culturas  a  través do uso da lingua

inglesa, facendo posible o achegamento entre os cidadáns da Unión Europea e cos

doutros continentes.

E para iso baseámonos nos seguintes obxectivos lingüísticos, cognitivos, culturais e do

propio centro:

Obxectivos lingüísticos

 Fomentar a adquisición e a aprendizaxe do inglés a través da área de educación

artística na materia de Ed. Plástica.

 Traballar a competencia lingüística e comunicativa a través das destrezas ( listening,

speaking,  reading,  writing  and oral  interaction).

 Desenvolver a competencia comunicativa dos alumnos/ as en inglés, utilizándoo como

vehículo de comunicación habitual na aula e creando situacións reais de comunicación.

Obxectivos culturais

 Coñecer outras culturas e costumes que axudará ao alumnado para formarse nun

ambiente  de  tolerancia  e  solidariedade  propias  dunha  sociedade  pluricultural

desenvolvendo un espírito crítico.

 Crear conciencia da diversidade das dúas culturas (inglesa e galega/española).

Obxectivos cognitivos

- Reflexionar sobre o funcionamento lingüístico comunicativo destas tres linguas; galego,

inglés e español), o que axudará na aprendizaxe das mesmas.
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Obxectivos do centro

 Fomentar o traballo en equipo entre os mestres especialistas en inglés, o auxiliar de

conversación e o resto do equipo docente da sección bilingüe.

  Empregar recursos materiais (bibliográficos, DVD,  CDROM, programas informáticos,

recursos en rede,  prensa e  revistas e/ou publicacións de interese...)  adquiridos e de

propia creación.

 Dar  continuidade  e  coherencia  ao  programa entre  as  distintas  etapas  do  sistema

educativo.

 Propiciar a coordinación entre os mestres de Ed. Infantil e primaria e os profesores da

educación secundaria

2. PERFIL COMPETENCIAL. COMPETENCIAS CLAVE.   (ED. ARTÍSTICA)                       

Conciencia e expresións culturais (CCEC):

-Coñecer, valorar e gozar do contorno natural, social e cultural, as interaccións entre eles,

así como as posibilidades de defensa, mellora e conservación del.

-Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, desenvolvendo a sensibilidade

estética e a capacidade de goce das súas diferentes manifestacións e iniciándose na

construción de propostas persoais.

-Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios,

as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e

mulleres e a non discriminación de persoas por ningunha causa.

-Coñecer  as  principais  técnicas,  recursos  e  convencións  das  diferentes  linguaxes

artísticas, así como das obras e manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural.

-Identificar as relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade, ou a persoa

ou colectividade que as crea.
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-Tomar conciencia da evolución do pensamento, das correntes estéticas, as modas e os

gustos, así como da importancia representativa, expresiva e comunicativa que os factores

estéticos desempeñan na vida cotián da persoa e das sociedades.

-Dispoñer de habilidades e actitudes que permitan acceder ás distintas manifestacións do

feito  artístico,  así  como  de  habilidades  de  pensamento,  perceptivas  e  comunicativas,

sensibilidade  e  sentido  estético  para  poder  comprendelas,  valoralas,  emocionarse  e

gozar.

-Coñecer as distintas manifestacións culturais e artísticas, a aplicación de habilidades de

pensamento diverxente e traballo colaborador, unha actitude aberta, respectuosa e crítica

cara á diversidade de expresións artísticas e culturais, o desexo e vontade de cultivar a

propia capacidade estética e creadora e un interese por participar na vida cultural e por

contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia como doutras

comunidades.

-Apreciar a creatividade implícita na expresión de ideas, experiencias ou sentimentos ao

través de diferentes medios artísticos ou das artes populares.

-Valorar  a  liberdade de expresión,  do dereito  á  diversidade cultural,  a importancia do

diálogo intercultural e a realización de experiencias artísticas compartidas.

Competencias sociais e cívicas (CSC):

-Coñecer e apreciar os valores e as normas da convivencia, aprender a actuar de acordo

con  elas,  prepararse  para  o  exercicio  activo  da  cidadanía  e  respectar  os  dereitos

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

-Desenvolver  as  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da  personalidade  e  nas

relacións  co  resto  das  persoas,  así  como  unha  actitude  contraria  á  violencia,  aos

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

-Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios,

as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e de oportunidades de homes e

mulleres e a non discriminación de persoas por ningunha causa.
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-Desenvolver  as  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da  personalidade  e  nas

relacións  co  resto  das  persoas,  así  como  unha  actitude  contraria  á  violencia,  aos

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

Competencia dixital (CD):

-Iniciar a utilización e aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación.

Desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibidas e elaboradas.

-Utilizar estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar,

representar e comunicar a información.

Competencia para aprender a aprender(CAA):

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe.

- Utilizar estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar,

representar e comunicar a información.

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o do resto das persoas, respectar

as diferenzas e utilizar a actividade física como medio para favorecer o desenvolvemento

persoal, social e psicomotor.

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe.

- Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lle

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito  familiar  e doméstico,  así  como nos

grupos sociais cos cales se relaciona.
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-  Desenvolver  as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

relacións  co  resto  das  persoas,  así  como  unha  actitude  contraria  á  violencia,  aos

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

Tamén se inclúen a competencia en comunicación lingüística  (CCL) e a competencia

matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxías (CMCT).

3.  CARACTERÍSTICAS  DA  ÁREA  DE  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  NA  ETAPA  DE

EDUCACIÓN PRIMARIA.

A área de Educación Artística está integrada por formas de comprensión, expresión e

representación plástica, musical e dramática, mediante as cales se comunican diversos

aspectos dos mundos interior e exterior do neno e da nena.

Corresponde á Educación Artística potenciar o desenvolvemento de dúas capacidades

básicas:  por  un  lado  a  da  percepción  das  representacións  plásticas,  musicais  e

dramáticas e, por outro, o da expresión de ideas e sentimentos a través delas, o que

require o uso de regras, técnicas e recursos cun código propio, segundo o momento

histórico e a cultura nos que se levan a cabo.

Á hora de abordar a Educación artística, que nesta etapa engloba a Educación musical e

a Educación plástica, teremos en conta que as diferentes manifestacións artísticas teñen

unha presenza constante no contorno e na vida das persoas formando parte de múltiples

aspectos da súa socialización e da súa comunicación.

A Educación artística é de especial  importancia, xa que o tratamento da información

visual  e  musical  na vida cotiá  xera e precisa capacidades de pensamento crítico.  A

educación artística  posibilita  o  desenvolvemento  da creatividade,  da  imaxinación,  da

autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a

capacidade  comunicativa  e  a  socialización  etc.,  e  todas  elas  están  relacionadas  co

obxectivo de axudar a filtrar os nosos encontros cos produtos visuais e musicais.

Por  outra  banda,  é  de  grande relevancia  ensinar  ao  alumnado a  interpretación  e  a

análise crítica, para o facer consciente de que todas as formas de arte son expresión de

ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras

da súa identidade, son un axente reconfigurador.
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Nesta etapa, a área artística sitúase nun lugar privilexiado para a transversalidade, para

a conexión natural con outras áreas do currículo, colaborando nunha comprensión da

realidade  e  nunha  satisfacción  maiores.  Permite,  ademais,  achegarse  á  mirada  das

demais  persoas,  á  diversidade  de  maneiras  de  experimentar  o  mundo,  que  se

manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual.

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras ou

traballos por parte do alumnado, feito no que se centran algúns dos estándares deste

currículo,  xa  que  entendemos  que  o  seu  tratamento  competencial  só  se  pode

desenvolver tendo como obxectivo que o alumnado sexa protagonista final dos produtos

de aprendizaxe.

Xa que logo, para desenvolver este currículo tivemos en conta a total integración nel da

aprendizaxe por competencias, de xeito que o profesorado poida utilizar este documento

como  guía  e  base  da  adquisición  de  competencias  do  seu  alumnado,  obxectivo

primordial deste enfoque.

Para  isto,  é  imprescindible  que  o  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  parta  dunha

planificación rigorosa,  elixindo métodos didácticos que se axusten ao nivel  inicial  do

alumno ou da alumna e ás súas condicións socioculturais. Estes métodos deben partir

da  perspectiva  do  persoal  docente  como  orientador,  promotor  e  facilitador  do

desenvolvemento competencial no alumnado, enfocándose á realización de tarefas ou

situacións, propostas cun obxectivo concreto, que o alumno ou a alumna deben resolver.

Así mesmo, deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos

ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo.

A  aprendizaxe  por  competencias  na  que  se  basea  o  currículo  require  metodoloxías

activas  e  contextualizadas,  e  proponse,  por  isto,  introducir  estratexias  interactivas,

proxectos colaborativos co uso das novas tecnoloxías e facendo fincapé na creación de

produtos reais que teñan efecto na comunidade educativa.

Faise necesaria unha implicación do profesorado na creación de materiais adecuados a

estes modelos de aprendizaxe, así como un compromiso co desenvolvemento destas

metodoloxías na aula, feito que leva consigo un importante nivel de coordinación de

todos os membros da comunidade educativa -en particular as familias-, unha reflexión e

a avaliación dos resultados, para definir melloras posteriores.

Por último, para facilitar a concreción curricular tanto na área de Música como na de

Educación  plástica  establécense  tres  bloques  de  contidos.  Non  obstante,  deben
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entenderse como un conxunto  e  desenvolverse  de forma global,  tendo en conta  as

conexións internas tanto con respecto ao curso como ao longo da etapa.

3.1. Área de Educación Plástica

A Expresión Plástica emprega as imaxes como soporte material e mediador, realizadas

con instrumentos clásicos (debuxo, pintura e escultura), ou ben reproducidas por medios

tecnolóxicos máis modernos (fotografía, cinema, vídeo, televisión ou ordenador).

A área de Educación Plástica está composta por tres bloques:

 Bloque 1. Educación audiovisual. Está dedicado ao estudo da imaxe en todas as

súas  manifestacións,  tanto  visual  como  audiovisual.  Neste  bloque  ten  moita

importancia  a  contribución  que  fan  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación (TIC) ao mundo da imaxe.

 Bloque 2. Expresión artística. Este bloque recolle a exploración dos elementos

propios  da  linguaxe  plástica  e  visual,  así  como  o  tratamento  dos  materiais.

Abrangue  tamén  as  posibilidades  para  expresar  o  sentido  e  o  percibido  con

creacións artísticas propias, despois da planificación.

 Bloque 3. Debuxo xeométrico. Atopamos aquí un desenvolvemento gráfico dos

coñecementos adquiridos na área de matemáticas, no epígrafe de xeometría, polo

que a competencia matemática e científico-tecnolóxica estará moi presente.

3.2. Área de Educación Musical

A música utiliza as calidades do son. A dramatización combina os elementos do xesto

corporal,  a  voz,  o  espazo e o tempo escénico.  As dúas contribúen,  ao igual  que a

expresión  plástica,  á  reconstrución  dos contidos da experiencia,  do  pensamento,  da

creatividade e da fantasía, manexando diferentes soportes materiais e procedementos

mediadores das artes, que poden ser entendidos como linguaxes, en tanto que utilizan

códigos con carácter normativo e representativo.

Ademais, hai que ter en conta a importancia que na Educación Primaria ten a interacción

da música coa expresión corporal, coa psicomotricidade e co xogo dramático.

En función do exposto, este proxecto contempla os tres bloques que comprende a área:
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 Bloque 1. A escoita. Procúrase que o alumnado tome conciencia dos sons que do

seu ámbito, así como das posibilidades sonoras dos materiais e dos obxectos do

seu  contexto.  Faise  fincapé  na  audición  activa  de  manifestacións  musicais  de

distintas orixes e no respecto no proceso da audición.

 Bloque 2. A interpretación musical. O alumnado é protagonista absoluto neste

bloque, cuxo obxectivo é a creación de produtos musicais de diferentes estilos,

usando diversas técnicas compositivas e con finalidades distintas.  Centrámonos

tamén en que o alumnado valore o traballo colaborativo, o respecto cara ás demais

persoas e a avaliación con intención de mellorar.

Na  parte  instrumental  cobra  especial  relevancia  a  práctica  instrumental  con

Instrumentos ORFF (PAD e PAI), e a inclusión doutros instrumentos na aula. Por

exemplo, este ano poderemos traballa tamén coa “batería”, o “baixo eléctrico” e o

“piano”. De maneira individual e traballando o formato de “Combo” ou “agrupación

instrumental” con eles.

Destacar neste senso, a inclusión da práctica instrumental do UKELELE nos niveis

de 4º  5º e 6º de Primaria. Englobado dentro dun novo Proxecto na Área de Ed.

Musical, o Proxecto Ukecole:  https://proxectoukecole.blogspot.com/ 

A este proxecto únese outro de Percusión tradicional Galega, no que ademais de

coñecer  todo o relativo  aos instrumentos  da nosa música  tradicional  e  a parte

cultural da mesma, os discentes iniciarán a aprendizaxe da práctica instrumental da

pandeireta  dende  3º  a  6º  de  Ed.  Primaria.  Para  este  fin  empregaremos como

ferramenta de reforzo a Páxina Web creada polo mestre de Ed. Musical para este

fin; https://www.ramallosamusical.com/ 

 Bloque 3. A música, o movemento e a danza. Este derradeiro bloque está destinado

ao  desenvolvemento  da  expresividade  e  a  creatividade  do  alumnado  desde  o

coñecemento e a práctica da danza. Comézase pola coordinación motriz e a conciencia

do desprazamento no espazo, e chégase finalmente ao nivel de creación e expresión de

sentimentos co movemento.

Por  último,  cabe  sinalar  que,  neste  proxecto,  a  expresión  musical  e  dramática

desenvólvese  na  aula  integrando  os  diferentes procedementos  en  actividades  de

aprendizaxe axustadas e organizadas nunha concepción interdisciplinar.
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Por suposto tamén terá o seu tratamento especial o coñecemento e práctica do “Baile

Tradicional Galego”.

3.3. Proxecto UkeCole:

- Xustificación:

No  CEIP  da  Ramallosa  somos  conscientes  da  relevancia  da  transformación  das

comunidades  de  aprendizaxe,  e  esforzámonos  día  a  día  para  seguir  incorporando

metodoloxías  innovadoras e motivadoras na aula.  Un exemplo  disto  é  a  introdución

dende o curso 2019-20 do Proxecto Escolar  “UkeCole”, a través do que incluímos a

práctica instrumental do Ukelele, ao Proxecto Curricular da Área de Educación Musical.

O primeiro  ano comenzamos o mesmo nos cursos de 5º  e  6º  de  Ed.  Primaria  e  o

presente curso, dada a situación propiciada polo COVID 19, e a súa influenza na

práctica  da  Frauta  na  aula,  co  fin  de  minimizar  o  seu  emprego,  estendemos  o

proxecto ao curso de 4º de Ed. Primaria.

Despois  dunha  sondaxe  previa,  explicándolles  ao  noso  alumnado  esta  experiencia

innovadora, ilusionáronse enormemente. Pois aparte do que supón academicamente,

tamén  aportará  un  desenvolvemento  para  os  cativos  da  parte  social  e  cultural.

Permitíndolles tocar e cantar en calquera festa familiar, xuntanza cos amigos, etc. Tanto

agora, como máis adiante, durante a súa etapa no instituto, facultade ou noutras moitas

vivencias.

Este instrumento de corda de timbre agradable, é moi fácil de tocar e conta cun amplo

repertorio que favorecerá ademais a mellora na técnica vocal a través do canto. Son

moitas as vantaxes que xustifican a elección do “Ukelele” para incorporalo no currículo

da  citada  área.  Entre  elas  podemos  destacar  as  seguintes;  1.  É  Relativamente

económico; 2. Fácil de transportar, pois ocupa pouco espazo e pesa pouco; 3. O seu

repertorio é moi variado; 4. É relativamente sinxelo de tocar; 5. Ten un tamaño ideal para

o  alumno,  o  que  facilita  a  aprendizaxe;  6.  É  divertido  e  menos molesto  que outros

instrumentos polo seu timbre e sonoridade; 7. É un instrumento versátil,  pois pódese

traballar tanto a melodía como a armonía; 8. Permite cantar e tocar ao mesmo tempo;

10. Adáptase relativamente fácil  a alumnos con Necesidades Educativas; 11.  Está e

estará moi de moda, polo que os seus fillos sentiranse máis que realizados de poder

tocalo.
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Por  suposto,  a  súa  práctica  instrumental  é  totalmente  acorde  aos  obxectivos e

contidos da área de Ed. Musical. Podendo traballar con  el, moitas competencias da

mesma.

Este é o enlace web do “Proxecto UkeCole”:

https://proxectoukecole.blogspot.com/  

3.4. Proxecto de Percusión Tradicional Galega:

- Xustificación:

O Proxecto

Este Proxecto de Percusión Tradicional Galega, nace coa idea de darlle a presenza e

relevancia que se merece á nosa música e cultura.

De xeito que os escolares do Ensino Público regrado, desfruten da riqueza instrumental

que temos como pobo. Mimando e conservando así, as nosas tradicións de xeración en

xeración.

A  pandeireta pareceunos  un  instrumento  ideal  para  que  os  discentes  empecen  a

formarse neste eido. Entre moitas razóns destacar a posibilidade de que cada alumno

teña o seu propio instrumento e o poida transportar facilmente ata a súa casa e practicar

co mesmo seguindo as pautas traballadas na aula. 

Por  outra  banda,  supón  un  desafío  interesante  na  mellora  das  capacidades

psicomotrices  e  rítmicas  dos  nenos/as.  E  por  suposto,  todo  este  traballo  “rítmico”

serviralles tamén para iniciarse noutros instrumentos tradicionais.: tamboril,...

De feito, na aula tocaremos tamén outros instrumentos como “as culleres”,  o bombo

tradicional, o tamboril,...

Para todo isto, a parte do traballo nas clases presenciais semanais, contaremos coa

axuda  online  dos  video-titoriais  do  mestre  de  Ed.  Musical  e  dalgúns  dos  mellores

músicos  do  noso  país.  Todo  iso  a  través  da  páxina  web  creada  para  este  fin;

https://www.ramallosamusical.com/ 

Conectando cos escolas de Música e Baile Tradicional do noso Concello

Con  este  proxecto,  pretendemos  tamén ser  unha  fonte  de  motivación,  para  que  o

alumnado,  (a  través  desta  nosa  semente)  de  o  paso  a  seguir  medrando  nestes

instrumentos a través das Escolas Profesionais na materia que temos no noso Concello.
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Os Nosos Artesáns

Este  espazo  nace  coa  idea  de  poñer  en  valor  a  figura  dos  "Mestres  Artesáns"  de

"Percusión Tradicional Galega" do noso Concello.

A nosa artesanía constitúe un sector, referente nos eidos nacional e internacional.

Os obradoiros dos nosos artesáns, responden a un perfil  de "talentos", que achegan

novas ideas á artesanía, incorporando novas competencias, disciplinas, experiencias,

formación... Ademais de innovación tanto de materiais como de técnicas, produtos ou

procesos.

O seu traballo, e o noso compromiso coa súa aportación á música e a cultura galega

enriquécenos como pobo.

4.  OBXECTIVOS  , CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE  

AVALIACIÓN.

Educación plástica:

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO PRIMEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

 a

 j

 b

 B1.1. Valoración e 
respecto polas obras 
plásticas do contorno.

 B1.1. Amosar respecto 
pola área e polos 
diferentes tipos de 
expresión plástica.

 EPB1.1.1. Valora e 
respecta os diferentes 
tipos de expresión 
plástica.

 CCEC

 CSC

 a

 j

 b

 B1.2. Valoración da 
limpeza, a orde e a 
presentación ao realizar 
un traballo.

 B1.3. Satisfacción na 
manipulación e na 
exploración de diferentes
materiais.

 B1.4. Interese por usar 
adecuadamente os 
instrumentos, os 
espazos etc. 

 B1.2. Valorar a limpeza, 
os materiais e a orde na 
realización dunha tarefa 
plástica e o seu produto 
final. 

 EP1.2.1. Valora a 
importancia da limpeza, 
do coidado do material 
e da orde para alcanzar 
o resultado final 
proposto. 

 CCEC

 CSC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO PRIMEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j

 e

 B1.5. Observación e 
exploración sensorial 
dos elementos plásticos 
presentes nos ámbitos 
natural, artificial e 
artístico.

 B1.6. Descrición de 
imaxes presentes no 
contexto próximo. 

 B1.7. Observación de 
elementos plásticos do 
ambiente artificial 
presentes en edificios, 
moblaxe urbana, 
luminosos ou sinais. 

 B1.3. Describir calidades 
e características dos 
materiais, dos obxectos e
dos instrumentos 
presentes no contexto 
natural e artificial. 

 EP1.3.1. Describe 
calidades e 
características de 
materiais, obxectos e 
instrumentos presentes 
no contexto natural e 
artificial. 

 CCEC

 CAA

 EP1.3.2. Identifica, 
nomea e debuxa as 
formas básicas.

 CCEC

 CCL 

 CMCCT 

 EP1.3.3. Identifica os 
tamaños.

 CCEC 
CMCCT

 EP1.3.4. Identifica e usa
as cores aprendidas.

 CCEC

 EP1.3.5. Nomea e 
recoñece as figuras 
xeométricas básicas e 
os elementos plásticos. 

 CCEC

 CCL

 CMCCT

 EP1.3.6. Recoñece e 
nomea as principais 
partes da figura 
humana.

 CMCCT

 CCL

 EP1.3.7. Identifica 
figuras xeométricas 
básicas.

 CCEC

 CMCCT

 EP1.3.8. Identifica os 
diferentes tipos de liña.

 CCEC

 CMCCT

 e 

 j

 B1.8. Descrición verbal 
de sensacións e 
observacións das obras
plásticas.

 B1.9. Observación da 
obra plástica e visual 
no contexto, en 
exposicións e en 
museos, e comentarios 
posteriores sobre elas.

 B1.10. Expresión oral 
das impresións que a 
obra artística xera. 

 B1.4. Usar léxico 
sinxelo e adecuado 
para comentar as obras
plásticas propias e 
alleas. 

 EPB1.4.1. Describe o 
que sente ou pensa 
sobre as súas propias 
creacións plásticas e 
as dos compañeiros e 
as compañeiras, 
usando o vocabulario 
axeitado. 

 CCL

 CSIEE

 CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO PRIMEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j  B1.11. Exploración de 
distancias, percorridos 
e situacións de 
obxectos e persoas en 
relación co espazo. 

 B1.12. Observación de 
diferentes maneiras de 
representar o espazo 
(fotografía aérea, 
planos de vivendas, 
maquetas, mapas etc.).

 B1.5. Identificar 
diferentes formas de 
representación do 
espazo.

 EPB1.5.1. Observa 
diferentes formas de 
presentar o espazo.

 CCEC

 CAA 

 CMCCT

 EPB1.5.2. Explora as 
distancias, os 
percorridos e as 
situacións de obxectos
e persoas en relación 
ao espazo.

 CCEC

 CAA

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

 j  B2.1. Uso de diferentes
formas, texturas e 
cores nas producións.

 B2.1. Probar en 
producións propias as 
posibilidades que 
adoptan as formas, 
texturas e cores. 

 EPB2.1.1. Manexa e 
emprega as diferentes 
texturas naturais e 
artificiais.  

 CCEC

 EPB2.1.2. Emprega os
diferentes tipos de liña 
e experimenta con 
elas para completar 
debuxos.

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.1.3. Usa 
diferentes tipos de 
materiais e 
experimenta con eles 
para crear a posteriori 
obras plásticas.

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.4. Sitúa 
elementos no espazo 
nas producións 
plásticas.

 CCEC

 j  B2.2. Elaboración de 
debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, 
ilustracións, volumes, 
encartado de formas 
etc.

 B2.3. Manipulación de 
obxectos para a súa 
transformación 
(monicreques, 
disfraces, escenarios 
etc.). 

 B2.2. Realizar 
composicións plásticas 
que representen o 
mundo imaxinario, 
afectivo e social.

 EPB2.2.1. Produce e 
identifica obras 
sinxelas usando 
formas xeométricas 
básicas. 

 CCEC

 CAA

  EPB2.2.2. Elabora 
portadas, colaxes e 
outros obxectos 
empregando as 
ferramentas e as 
técnicas básicas 
(recortar, pegar, 
encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de 
cores etc.). 

 CCEC

 CSIEE
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO PRIMEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 B2.4. Exploración de 
recursos dixitais para a 
creación de obras. 

 EPB2.2.3. Realiza un 
mosaico, coa axuda da
cuadrícula, 
identificando e 
recoñecendo os 
tamaños. 

 CCEC

 EPB2.2.4. Elabora e 
representa imaxes 
despois dunha 
presentación 
audiovisual. 

 CCEC

 CAA

 a

 b

 B2.5. Manipulación 
adecuada de materiais, 
instrumentos e 
espazos. 

 B2.3. Respectar e 
coidar os materiais, os 
utensilios e os espazos.

 EPB2.3.1. Respecta 
as normas 
preestablecidas e 
coida os materiais, os 
utensilios e os 
espazos.

 CCEC

 CSC

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

 j

 e

 B1.1.Exploración 
sensorial de elementos 
presentes no contorno 
natural (plantas, árbores,
minerais, animais, auga 
etc.). 

 B1.2. Observación de 
elementos plásticos do 
entorno artificial 
(edificios, mobiliario 
urbano, luminosos, 
sinais etc.). 

 B1.1. Identificar as 
diferentes materiais e 
formas de expresión 
plástica.

 EPB1.1.1. Describe e 
identifica as calidades e
as características dos 
materiais, dos obxectos
e dos instrumentos 
presentes no contexto 
natural e artificial. 

 CCEC

 CCL

 e

 j

 B1.3. Observación 
comentario da obra 
plástica e visual no 

 B1.2. Describir oralmente
e de forma sinxela 
diferentes formas de 
expresión artística.

 EPB1.2.1. Usa termos 
sinxelos e adecuados 
para comentar as obras
plásticas observadas. 

 CCL

 CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

contexto, en exposicións
e en museos.

 B1.4. Curiosidade por 
descubrir as 
posibilidades artísticas 
que ofrece o contexto. 
Identificación de nomes 
da profesión artística.

 B1.5. Descrición de 
imaxes presentes no 
contexto.

 B1.6. Exploración dos 
elementos plásticos nas 
imaxes (ilustracións, 
fotografías, cromos, 
carteis, logos etc.). 

 EPB1.2.2. Describe con
termos propios da 
linguaxe as 
características de feitos
artísticos e os seus 
creadores presentes no
contorno.

 CCL

 CCEC

 j

 e 

 B1.7. Manipulación de 
obxectos cotiáns con 
diferentes texturas e 
formas. 

 B1.8. Descrición verbal 
de sensacións e 
observacións. 

 B1.3. Identificar as 
formas básicas e 
diferentes tonalidades e 
texturas.

 EPB1.3.1. Realiza 
debuxos e colorea con 
diferentes tonalidades. 

 CCL

 CCEC

 EPB1.3.2. Manexa en 
producións propias as 
posibilidades que 
adoptan as diferentes 
formas, cores e 
texturas.

 CCEC

 j

 e

 B1.9. Exploración de 
distancias, percorridos e 
situacións de obxectos e
persoas en relación co 
espazo. 

 B1.10. Observación de 
diferentes maneiras de 
representar o espazo 
(fotografía aérea, 
planos, maquetas, 
mapas etc.).

 B1.4. Identificar, describir
e representar o entorno 
natural e o entorno 
artificial. 

 EPB1.4.1. Identifica 
diferentes formas de 
representación do 
espazo. 

 CCL

 CCEC

 EPB1.4.2. Representa 
de diferentes maneiras 
o espazo.

 CCEC

 j  B1.11. Experimentación 
con ferramentas nas 
actividades plásticas e 
con diversos soportes 

 B1.5. Manexar as 
actividades plásticas 
utilizando coa 
correspondente destreza
diferentes ferramentas 
(recortar, pegar, encher, 
traballar con pincel, 
pegamentos etc.). 

 EPB1.5.1. Practica con 
precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc.

 CCEC

 CAA

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j

 b

 B2.1. Exploración de 
cores, mesturas e 
manchas de cor con 
diferentes tipos de 
pintura e sobre diversos 
soportes. 

 B2.1. Representar de 
forma persoal ideas, 
accións e situacións 
valéndose dos 
elementos que 
configuran a linguaxe 
visual.

 EPB2.1.1. Manexa en 
producións propias as 
posibilidades que 
adoptan as cores.

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.2. Realiza 
correctamente 
mesturas de cores 
primarias. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.3. Clasifica e 
ordena as cores 
primarias ( maxenta, 
cian e amarelo ) e 
secundarias ( verde, 
violeta e vermello) no 
círculo cromático, e 
utilízaas con sentido 
nas súas obras.  

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.4. Coñece a 
simboloxía das cores 
frías e cálidas, e aplica 
estes coñecementos 
para transmitir 
diferentes sensacións 
nas composicións 
plásticas que realiza.

 CCEC

 CAA

 J

 b

 B2.2. Indagación sobre 
as posibilidades 
plásticas e expresivas 
dos elementos naturais 
e artificiais do entorno 
próximo.

 B2.2. Identificar o 
entorno próximo e o 
imaxinario, explicándoo 
con  linguaxe plástica 
adecuada ás súas 
características.

 EPB2.2.1 Utiliza o 
punto, a liña e o plano 
ao representar o 
entorno próximo e o 
imaxinario.

 CCEC

 EPB2.2.2. Realiza 
composicións plásticas 
que representan o 
mundo imaxinario, 
afectivo e social. 

 CCEC

 CSC

 j

 b

 B2.3. Elaboración de 
debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, 
encartados, ilustracións 
etc. 

 B2.4. Manipulación e 
transformación de 
obxectos para o seu uso
noutras actividades 
escolares. 

 B2.3. Realizar 
composicións 
bidimensionais e 
tridimensionais segundo 
un desexo de expresión, 
coas técnicas 
aprendidas.

 EPB2.3.1. Practica con 
precisión o recorte e o 
encartado para crear 
obras bidimensionais e 
tridimensionais.

 CCEC

 CAA

 EP2.3.2. Utiliza a 
técnica de colaxe para 
realizar unha obra 
persoal con limpeza e 
precisión. 

 CCEC

 CAA

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j

 g

 B2.5. Experimentación 
con tipos de liñas (curva,
recta, quebrada etc.). 

 B2.6. Exploración das 
liñas que delimitan 
contornos e do espazo 
que delimita a forma 
aberta, pechada, plana e
en volume. 

 B2.4. Utilizar nas súas 
representacións distintos
tipos de liñas (curva, 
quebrada, recta etc.) e 
formas xeométricas.

 EP2.4.1. Utiliza liñas e 
formas xeométricas nos
debuxos.

 CCEC

 CAA

 EP2.4.2. Emprega 
ferramentas básicas do 
debuxo (regra e 
escuadro) para realizar 
diferentes formas 
xeométricas. 

 CCEC

 CAA

 EP2.4.3. Manexa a 
cuadrícula para 
respectar as 
proporcións das 
formas. 

 CCEC

 CAA

 j

 h

 B2.7. Exploración visual 
e táctil da figura 
humana. 

 B2.5. Recoñecer as 
partes principais da 
figura humana.

 EP2.5.1. Debuxa a 
figura humana e 
diferencia as principais 
partes. 

 CCEC

 CMCCT

 j

 i

 B2.8. Exploración de 
recursos dixitais para a 
creación de obras 
artísticas.

 B2.6. Recoñecer, 
diferenciar e utilizar a 
expresividade de 
diversos materiais e 
soportes audiovisuais.

 EP2.6.1. Elabora e 
representa imaxes 
despois dunha 
presentación 
audiovisual. 

 CCEC

 EP2.6.2. Deseña 
sinxelas creacións 
plásticas despois de 
recoller información por
medios audiovisuais.

 CCEC

 CD

 a

 j

 B2.9. Interese por usar 
axeitadamente e de 
maneira progresiva os 
instrumentos, os 
materiais e os espazos. 

 B2.10. Satisfacción coa 
manipulación e a 
exploración dos 
materiais. 

 B2.7. Coidar, respectar e
utilizar axeitadamente os
materiais, os utensilios e 
os espazos.

 EP2.7.1. Coida o 
material e respecta as 
normas 
preestablecidas. 

 CSC

 a

 j

 c

 B2.11. Interese polo 
traballo individual e 
colectivo confiando nas 
posibilidades da 
produción artística. 

 B2.12. Respecto polas 
contribucións dos 
compañeiros e das 

 B2.8. Elaborar os 
traballos individualmente 
e en grupo. 

 EP2.8.1. Amosa 
interese polo traballo 
individual e colabora no
grupo para a 
consecución dun fin 
colectivo. 

 CSC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

compañeiras, e 
disposición para resolver
as diferenzas. 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

 e

 j

 B1.1. Establecemento de
protocolos de actuación 
na observación das 
obras artísticas. 

 B1.2. Valoración do 
coñecemento de 
diferentes códigos 
artísticos como medio de
expresión de ideas. 

 B1.1 Describir as 
características dos 
elementos presentes no 
contexto e as sensacións
que as obras artísticas 
provocan. 

 EPB1.1.1 Establece 
unha orde ou pautas 
para seguir no 
procedemento de 
observación dos 
elementos do contexto, 
e na súa comunicación 
oral ou escrita. 

 CCL

 CAA 

 EPB1.1.2. Describe as 
características dos 
feitos artísticos e as 
sensacións que as 
obras provocan. e 
expresa as súas 
apreciacións persoais 
cun criterio artístico. 

 CCL

 CCEC

 EPB1.1.3. Identifica e 
coñece os termos 
propios da linguaxe 
plástica. 

 CCL

 CCEC

 e

 j

 B1.3. Interpretación e 
valoración da 
información que 
proporcionan as imaxes 
no contexto social e 
comunicación das 
apreciacións obtidas. 

 B1.4. Indagación sobre 
diferentes maneiras de 
representar o espazo.

 B1.2. Interpretar o 
contido das imaxes e 
representacións do 
espazo presentes no 
contexto, con 
identificación das 
posicións dos elementos 
plásticos no espazo. 

 EPB1.2.1. Interpreta e 
valora a información 
que ofrecen as imaxes 
no contexto social e 
comunica as 
sensacións, elaborando
informacións básicas.

 CCL

 CCEC

 EPB1.2.2. Identifica a 
posición dos elementos
plásticos tendo en 
conta as técnicas 
espaciais. 

 CCEC

 CCL
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j

 b

 B1.5. Observación dos 
materiais empregados 
nas obras plásticas. 

 B1.6. Exploración de 
calidades dos materiais 
(transparencia, 
rugosidade, lixeireza 
etc.) e tratamento 
convencional e sinxelo 
de texturas, formas e 
cores sobre diferentes 
soportes. 

 B1.3. Clasificar texturas, 
formas e cores 
atendendo a distintos 
criterios. 

 EPB1.3.1. Clasifica 
texturas e tonalidades 
de formas naturais e 
artificiais exploradas 
desde diferentes 
ángulos e posicións.

 CCEC

 CCL

 EPB1.3.2. Clasifica 
texturas, formas e 
cores atendendo a 
criterios de similitude 
ou diferenza.

 CCEC

 CCL

 EPB1.3.3. Diferencia e 
recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e
cores nas 
composicións artísticas.

 CCEC

 CCL

 j

 a

 b

 B1.7. Descrición de 
profesionais 
relacionados/as coas 
artes plásticas e visuais. 

 B1.8. Procura de 
información sobre as 
manifestacións culturais 
e artísticas do contexto.

 B1.4. Identificar e valorar
recoñecidos/as 
autores/as e as súas 
obras máis significativas,
facendo fincapé na 
cultura propia. 

 EPB1.4.1. Describe 
varias profesións 
relacionadas coas artes
plásticas. 

 CCEC

 CSC

 CCL

 EPB1.4.2. Procura 
información sobre 
artistas plásticos/as da 
cultura propia e de 
outras, e sobre a súa 
obra.

 CCEC

 CSC

 CAA

 EPB1.4.3. Amosa 
interese por coñecer 
formas de expresión de
autores/as e a súa 
obra, empregando as 
tecnoloxías da 
información.

 CCEC

 CSC

 CD

 EPB1.4.4. Relaciona 
artistas coas obras 
máis representativas.

 CCEC

 CSC

 CCL

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

 j

 b

 B2.1. Planificación e 
organización para 
axustar o proceso de 
creación individual e en 
grupo ás intencións 
previstas, seleccionando
adecuadamente os 

 B2.1.Utilizar 
instrumentos, técnicas e 
materiais adecuados 
para alcanzar un produto
artístico final.

 EPB2.1.1. Utiliza cores 
(primarias e 
mesturadas) e 
tonalidades cunha 
intención estética, 
manexando diferentes 
técnicas. 

 CCEC

 CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

materiais, os 
instrumentos e as 
técnicas. 

 B2.2. Elaboración de 
imaxes usando técnicas 
e recursos diversos. 

 B2.3. Construción de 
estruturas con volume. 

 EPB2.1.2. Manexa 
lapis de cores, 
témperas, rotuladores, 
sombreamento, 
acuarelas etc.) para a 
composición de obras.

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.3. Manexa 
material diverso nas 
producións plásticas, 
explorando diversas 
técnicas e actividades 
manipulativas. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.4. Practica o 
recorte e pega 
materiais de diferentes 
texturas. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.5. Completa 
figuras seguindo as 
liñas como guía.

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.6. Combina 
técnicas de picado, 
encartado e pegado.

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.7. Utiliza a 
cuadrícula como 
referencia para copiar e
representar modelos, 
de maneira 
proporcionada. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.8. Usa a 
técnica de colaxe con 
limpeza e precisión, 
manexando diferentes 
técnicas. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.9. Fai 
composicións 
correctamente a partir 
do eixe de simetría.

 CCEC

 CMCCT

 EPB2.1.10. Crea 
imaxes tridimensionais 
co recorte e o pegado.

 CCEC

 CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB2.1.11. Debuxa a 
figura humana, usando 
a cuadrícula para 
alcanzar as proporcións
axeitadas. 

 CCEC

 CMCCT

 a

 j

 B2.4. Selección e uso 
responsable de materiais
apropiados segundo as 
súas posibilidades 
plásticas e o fin para o 
que se previron.

 B2.5. Establecemento de
protocolos de actuacións
no proceso de creación 
individual e/ou colectiva.

 B2.2. Coidar o material e
os espazos e utilizalos 
adecuadamente. 

 EPB2.2.1. Coida e 
utiliza adecuadamente 
os recursos de traballo.

 CCEC

 CSC

 a

 c

 B2.6. Respecto polas 
normas e pola 
repartición de tarefas 
establecidas no grupo. 

 B2.7. Respecto polas 
ideas e os traballos 
individuais. 

 B2.3. Respectar e 
valorar o traballo 
individual e en grupo.

 EPB2.3.1. Leva a cabo 
proxectos en grupo 
respectando as ideas 
das demais persoas e 
colaborando coas 
tarefas  que lle foran 
encomendadas.

 CSC

 CCEC

 CAA

 j

 i

 B2.8. Utilización de 
recursos dixitais para a 
elaboración de 
producións artísticas. 

 B2.9. Compilación de 
imaxes para 
complementar textos 
(carteis, anuncios, 
esquemas etc.). 

 B2.4. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
buscar material para as 
creacións propias ou 
colectivas.

 EPB2.4.1. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
documentarse sobre o 
seu contexto cultural e 
artístico.

 CCEC

 CD

 EPB2.4.2. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
buscar material para as
súas creacións 
artísticas.

 CCEC

 CD

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 e

 j

 b

 B1.1. Comunicación das 
apreciacións obtidas por 
observación.

 B1.2. Elaboración de 
carteis con diversa 
información aplicando os
coñecementos plásticos 
adquiridos.

 B1.3. Creación de 
imaxes  para textos 
dados para secuenciar 
unha historia ( romance, 
cantiga, … ).

 B1.1. Aproximarse á 
lectura, análise e 
interpretación da arte e 
as imaxes fixas e en 
movemento nos seus 
contextos culturais e 
históricos, 
comprendendo, de 
maneira crítica, o 
significado e función 
social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a 
partir dos coñecementos 
adquiridos.

 EPB1.1.1.  Analiza, de 
maneira sinxela e 
utilizando a 
terminoloxía axeitada, 
imaxes fixas  
atendendo ao tamaño, 
formato, elementos 
básicos (puntos, rectas,
planos, cores, luz, 
función, ... ).

 CCEC

 CCL

 CAA

 EPB1.1.2. Elabora 
carteis con diversa 
información 
considerando os 
conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción e 
cor, e engadindo textos
utilizando a tipografía 
máis axeitada á súa 
función.

 CCL

 CAA

 CCEC

 EPB1.1.3. Secuencia 
unha historia en 
diferentes viñetas nas 
que incorpora imaxes e
textos seguindo o 
patrón do cómic.

 CCEC

 CCL

 CAA

 EPB1.1.4. Interpreta e 
comenta, de forma oral 
e escrita, o contido das 
imaxes dunha obra 
artística concreta. 

 CCL

 CCEC

 CSC

 j

 b

 B1.4. Observación de 
materiais empregados 
nas obras plásticas.

 B1.5. Valoración do 
coñecemento de 
diferentes códigos 
artísticos como medios 
de expresión de 
sentimentos e ideas.

 B1.6. Clasificación de 
texturas e tonalidades, e 
apreciación de formas 
naturais e artificiais, 
exploradas desde 
diferentes ángulos e 
posicións.

 B1.2. Recoñecer e 
identificar as formas 
naturais e artificiais, as 
texturas, os códigos e as 
técnicas básicas das 
obras plásticas, e 
expresar as súas 
diferenzas.

 EPB1.2.1. Representa 
formas naturais e 
artificiais presentes no 
contexto, utilizando 
instrumentos, técnicas 
e materiais adecuados 
na súa obra persoal. 

 CCEC

 CSIEE

 EPB1.2.2. Clasifica 
texturas, formas e 
cores, atendendo a 
distintos criterios 
(similitude, diferenza, 
tacto, dureza etc.)

 CCEC

 CCL

 EPB1.2.3. Identifica a 
influencia dos fondos 
de cor. 

 CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB1.2.4. Recoñece e 
interpreta de forma oral
e escrita o contido das 
imaxes nunha obra 
artística. 

 CCL

 CCEC

 CSC

 EPB1.2.5. Identifica as 
formas de representar 
a figura humana nas 
obras.

 CCL

 CMCCT

 j

 e

 i

 B1.7. Interese por 
procurar información 
sobre as producións 
artísticas e por 
comentalas.

 B1.8. Indagación sobre 
as calidades de 
diferentes materiais e 
uso que se fai deles en 
distintas 
representacións. 

 B1.9. Uso dos recursos 
dixitais na procura da 
información. 

 B1.3. Identificar 
determinados/as artistas 
e amosar interese por 
coñecer as formas de 
expresión das súas 
obras máis 
representativas. 

 EPB1.3.1. Describe 
profesións relacionadas
coas artes plásticas e 
visuais.

 CCL

 CCEC

 CSC

 EPB1.3.2. Procura 
información sobre 
artistas plásticos/as da 
propia cultura ou 
alleos, en relación coas
características da súa 
obra. 

 CCL

 CCEC

 CSC

 CD

 EPB1.3.3. Expresa as 
sensacións e as 
apreciacións persoais 
sobre as obras 
plásticas dun autor ou 
dunha autora cun 
criterio artístico.

 CCL

 CCEC

 CSIEE

 CD

 j

 e

 b

 B1.10. Valoración do 
contido informativo que 
as imaxes proporcionan.

 B1.11. Comunicación 
das apreciacións obtidas
dunha imaxe.

 B1.12. Observación de 
elementos para estudo 
de escalas e 
proporcións.

 B1.13. Indagación sobre 
as maneiras de 
representar o espazo.

  B1.4. Interpretar o 
contido das imaxes e das
representacións do 
espazo presentes no 
contexto, identificando as
posicións dos elementos 
plásticos no espazo. 

 EPB1.4.1. Interpreta e 
valora a información 
obtida de imaxes no 
contexto social, e 
elabora e comunica 
informacións básicas. 

 CCL

 CAA

 CCEC

 EPB1.4.2. Identifica a 
posición dos elementos
plásticos tendo en 
conta técnicas 
espaciais.

 CCEC

 CSC

 CMCCT

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j

 b

 B2.1. Procura das 
posibilidades da cor en 
contrastes, variacións e 
combinacións, 
apreciando os 
resultados sobre 
diferentes soportes.

 B2.2. Uso de diferentes 
texturas para as 
representacións (area, 
tecidos, papel etc.).

 B2.3. Exploración das 
calidades dos materiais 
e o tratamento non 
convencional destes 
(pintura esparexida, por 
chorro etc.).

 B2.4. Emprego de 
distintos soportes nas 
creacións.

 B2.5. Curiosidade por 
coñecer as posibilidades
plásticas dos materiais. 

 B2.6. Construción de 
móbiles, estruturas e 
volume.

 B2.7. Construción de 
estruturas sinxelas para 
representacións teatrais.

 B2.1. Coñecer e utilizar 
materiais, técnicas e 
códigos diversos que se 
utilizan nas producións 
artísticas.

 EPB2.1.1. Representa 
formas naturais e 
artificiais con diferentes
formas, cores, texturas 
e materiais. 

 CCEC

 EPB2.1.2. Consegue 
dar sensación de 
profundidade e volume 
ás súas creacións. 

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.1.3. Utiliza as 
cores, as mesturas e a 
tonalidade con sentido 
estético, de forma cada
vez máis autónoma.

 CCEC

 CSIEE



 EPB2.1.4. Realiza 
unha obra con 
materiais téxtiles de 
refugo. 

 CSIEE

 CCEC

 EPB2.1.5. Experimenta
con materiais e 
texturas para creacións
orixinais, integrándoos 
de diferentes maneiras.

 CAA

 CCEC

 EPB2.1.6. Utiliza ceras,
rotuladores, tintas, 
plumas etc. para os 
debuxos usando liñas 
grosas, finas, sombras,
manchas etc. 

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.1.7. Representa 
obxectos coa técnica 
da esfumaxe.

  CCEC

 EPB2.1.8. Utiliza e 
mestura técnicas 
(acuarela, témperas 
etc.) con finalidade 
estética. 

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.1.9. Identifica as 
formas en que está 
representada a figura 
humana nas obras 
plásticas. 

 CCEC

 CSC
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 EPB2.1.10. Representa
imaxes usando 
diferentes 
características da cor.

 CCEC

 EPB2.1.11. Utiliza 
diferentes materiais e 
texturas (arxila, tecidos,
papel etc.) para as 
súas creacións 
plásticas. 

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.1.12. Recorta, 
encarta e pega con 
precisión, con distintos 
materiais e texturas, 
creando formas 
tridimensionais.

 CCEC

 j

 g

 b

 B2.8. Experimentación 
das dimensións e das 
proporcións dunha 
mesma forma en 
diferentes posicións.

 B2.9. Experimentación 
das posibilidades de 
representación con liñas 
grosas, finas, continuas, 
descontinuas e 
xeométricas.

 B2.10. Realización de 
fotografías: enfoque e 
planos. 

 B2.11. Aplicación en 
producións propias de 
aspectos observados en 
obras artísticas.

 B2.12. Utilización de 
recursos dixitais e 
audiovisuais para a 
elaboración de obras 
artísticas. 

 B2.2. Realizar 
composicións plásticas 
con figuras xeométricas, 
manexando ferramentas 
básicas de precisión e 
utilizando escalas e 
proporcións.

 EPB2.2.1. Utiliza a 
cuadrícula como un 
elemento que estrutura 
o espazo gráfico.

 CCEC

 CMCCT

 EPB2.2.2. Traza 
formas xeométricas 
con precisión, coa 
axuda das ferramentas 
básicas (regra, 
escuadro e cartabón).

 CCEC

 CMCCT

 EPB2.2.3. Aplica 
nocións métricas e de 
perspectiva á 
construción de 
estruturas e á 
transformación do 
espazo.

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.2.4. Realiza 
trazados con precisión 
utilizando ferramentas 
básicas.

 CCEC

 CMCCT

 EPB2.2.5. Manexa e 
utiliza escalas e 
proporcións axeitadas 
para representar 
obxectos.

 CCEC

 CMCCT

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)
32



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB2.2.6. Realiza 
composicións plásticas 
con figuras 
xeométricas, 
apreciando o valor 
expresivo da cor.

 CCEC

 CSIEE

 EPB2.2.7. Debuxa 
persoas e obxectos a 
través dun eixe de 
simetría.

 CCEC

 CMCCT

 i

 j

 b

 d

 B2.13. Compilación 
impresa e dixital sobre 
manifestacións 
artísticas.

 B2.14. Interese pola 
procura da información 
artística.

 B2.15. Interpretación da 
información. 

 B2.16. Inicio no uso dos 
medios audiovisuais e 
dixitais para a creación 
de obras plásticas.

 B2.3. Utilizar e manexar 
as novas tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
medio de información, 
investigación e deseño.

 EPB2.3.1. Coñece e 
utiliza recursos 
tecnolóxicos para obter
información sobre o 
contexto artístico e 
cultural para as súas 
producións. 

 CCEC

 CD

 EPB2.3.2. Coñece e 
utiliza recursos 
tecnolóxicos básicos 
para a elaboración das 
propias creacións.

 CCEC

 CD

 CAA

 EPB2.3.3. Procura 
imaxes en soporte 
dixital para as 
organizar e as 
transformar nunha 
produción propia 
(novela, historieta, 
cartel, mural, 
esquematización dunha
lección da clase etc.). 

 CD

 CAA

 EPB2.3.4. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
coñecer expresións 
artísticas e culturais 
dos pobos do mundo. 

 CSC

 CCEC

 CD
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 b

 j

 B2.17. Establecemento 
de ordes e pautas para 
seguir.

 B2.18. Interese por 
axustar o proceso 
creativo ás intencións 
previstas, mediante 
bosquexos ou deseños.

 B2.4. Utilizar recursos 
bibliográficos, dos 
medios de comunicación 
e da internet para obter 
información que lle sirva 
para planificar e 
organizar os procesos 
creativos, así como para 
coñecer e intercambiar 
informacións con outro 
alumnado.

 EPB2.4.1. Organiza e 
planifica o seu propio 
proceso creativo 
partindo da idea, 
recollendo información 
bibliográfica, dos 
medios de 
comunicación ou da 
internet, 
desenvolvéndoa en 
esbozos e elixindo os 
que mellor se adecúan 
aos seus propósitos  na
obra final, sen utilizar 
elementos 
estereotipados, sendo 
capaz de compartir cos
compañeiros e 
compañeiras o proceso
e o produto final obtido.

 CSIEE

 CAA

 CSC

 EPB2.4.2. Elabora 
bosquexos e deseños 
para axustar o proceso 
de creación individual 
ou en grupo, e 
presenta os traballos 
con orde e limpeza.

 CSIEE

 CAA

 CCEC

 a

 b

 j

 B2.19. Uso responsable 
de instrumentos, 
materiais e espazos.

 B2.20. Selección 
axeitada de materiais e 
espazos. 

 B2.5. Coidar e usar 
correctamente os 
materiais, os 
instrumentos e os 
espazos, 

 EPB2.5.1. Desenvolve 
hábitos de orde e 
limpeza, e usa de 
forma responsable e 
axeitada os materiais, 
os instrumentos e os 
espazos. 

 CSC

 CSIEE

 EPB2.5.2. Presenta as 
tarefas con orde e 
limpeza, respectando 
as normas e as 
indicacións 
establecidas, e crea 
hábitos de traballo.

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 CAA

 EPB2.5.3. Selecciona e
utiliza as materias de 
forma apropiada e 
responsable, segundo 
as súas posibilidades 
plásticas e os 
resultados marcados. 

 CCEC

 CSIEE
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

 j

 e

 B1.1. Indagación sobre 
as posibilidades 
plásticas dos elementos 
naturais e o seu uso con 
fins expresivos.

 B1.1. Distinguir as 
diferenzas fundamentais 
entre as imaxes fixas e 
en movemento, 
clasificándoas seguindo 
patróns aprendidos.

 EPB1.1.1. Recoñece 
as imaxes fixas e en 
movemento e 
clasifícaas

 CCEC

 CSIEE

 EPB1.1.2. Debuxa 
aspectos da vida cotiá.

 j

 e 

 B1.2. Exploración das 
posibilidades de 
materiais, texturas, 
formas, cores etc. sobre 
diferentes soportes. 

 B1.3. Análise da 
interrelación dos códigos
e a intencionalidade 
comunicativa.

 B1.4. Interese por aplicar
ás representacións 
plásticas os 
descubrimentos obtidos 
na exploración de 
materiais.

 B1.5. Exploración das 
posibilidades expresivas 
da liña segundo a forma,
a dirección, a situación 
espacial e a sensación 
de movemento e de 
repouso.

 B1.2. Identificar e 
describir os materiais, 
utensilios e soportes, 
texturas, formas e 
colores; comprobando as
posibilidades que 
achegan para a creación 
artística.

 EPB1.2.1. Identifica os 
recursos e os materiais
utilizados para elaborar
unha obra.

 CCEC

 CCL

 EPB1.2.2. Analiza as 
posibilidades de 
materiais, texturas, 
formas e cores 
aplicadas sobre 
diferentes soportes.

 CCEC

 j

 e

 B1.6. Documentación, 
rexistro  e valoración  de 
formas artísticas  e 
artesanais 
representativas da 
expresión cultural.

 B1.7. Realización de 
fotografías (enfoque e 
planos)  para  enriquecer
un informe, para recoller 
actividades de centro, 
para ilustrar unha 
noticia,…

 B1.3. Aproximarse á 
lectura, análise e 
interpretación da arte e 
as imaxes fixas e en 
movemento nos seus 
contextos culturais e 
históricos, 
comprendendo, de 
maneira crítica, o 
significado e función 
social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a 
partir dos coñecementos 
adquiridos.

 EPB1.3.1 . Coñece a 
evolución da fotografía 
desde o branco/negro á
cor, do formato papel 
ao dixital, e valora as 
posibilidades que 
proporciona a 
tecnoloxía.

 CCEC

 CCL

 EPB 1.3.2. Realiza 
fotografías  utilizando 
medios tecnolóxicos, 
analizando, a 
posteriori, se o encadre
é o máis axeitado para 
o propósito inicial.

 CCEC

 CCL
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 EPB 1.3.3. Recoñece 
os diferentes temas da 
fotografía.

 CCEC

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

 j

 e

 B2.1. Uso de texturas 
para caracterizar imaxes
e obxectos, e para o 
tratamento de imaxes 
dixitalizadas. 

 B2.2. Preparación de 
documentos propios da 
comunicación artística: 
carteis, programas e 
guías.

 B2.3. Disposición á 
orixinalidade e á 
espontaneidade á hora 
de plasmar ideas. 

 B2.1. Experimentar coas 
imaxes como unha 
ferramenta para deseñar 
documentos de 
información e 
comunicación (carteis, 
guías, folletos etc.) 

 EPB2.1.1. Realiza 
composicións que 
transmitan emocións e 
sensacións básicas, 
utilizando distintos 
elementos e recursos 
para os axustar ás 
necesidades. 

 CCEC

 CSIEE

 CCL

 EPB2.1.2. Busca un 
cartel e confecciona o 
seu propio anuncio.

 CCEC

 CSIEE

 j

 e

 a

 B2.4. Comparación entre
as formas que a 
representación do 
espazo adopta en 
diferentes áreas ou 
ámbitos, como mapas de
estradas, guías, pintura 
de paisaxes e planos.

 B2.5. Construción de 
estruturas e 
transformación de 
espazos usando nocións
métricas e de 
perspectiva. 

 B2.6. Establecemento de
revisións e reflexión 
sobre o traballo. 

 B2.2. Realizar planos, 
mapas e carteis, 
individualmente e en 
grupo; manexando as 
ferramentas básicas do 
debuxo xeométrico. 

 EPB2.2.1. Confecciona
planos, e mapas 
simples coa axuda das 
ferramentas básicas, 
individualmente e en 
grupo.

 CCEC

 CMCCT

 CSC

 EPB2.2.2. Utiliza e 
manexa os elementos 
que estruturan o 
espazo gráfico 
(cuadrícula). 

 CCEC

 CMCT

 EPB2.2.3. Participa nas
actividades propostas e
amosa interese por 
elas, colaborando 
sempre que se trate 
dun traballo en grupo

 CSC

 j

 e

 B2.7. Análise das formas
de representación de 
volumes no plano 
segundo o punto de 
vista ou a situación no 
espazo. 

 B2.8. Representación 
con distinta 
intencionalidade de 

 B2.3. Imaxinar, debuxar 
e elaborar obras 
tridimensionais con 
diferentes materiais.

 EPB2.3.1. Representa 
con claroscuro a 
sensación espacial de 
composicións 
volumétricas. 

 CCEC

 CCL 

 EPB2.3.2. Experimenta
coa superposición de 
planos para crear 
volume.

 CCEC

 CMCT
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formas abertas e 
pechadas, e dos límites 
e contornos e 
superficies. 

 EPB2.3.3. Utiliza a liña 
horizontal como 
elemento expresivo 
para proporcionar 
sensación de 
profundidade. 

 CCEC

 CMCT

 EPB2.3.4. Combina e 
analiza as cores para 
as utilizar 
correctamente na 
composición.

 CCEC

 EPB2.3.5. Aproveita a 
diferenza das texturas 
achegadas polos lapis 
de cores e as ceras.

 CCEC

 EPB2.3.6. Constrúe 
obxectos 
tridimensionais.

 CCEC

 CSIEE

 j

 h

 B2.9. Uso de texturas 
para caracterizar 
obxectos e imaxes. 

 B2.10. Aplicación da 
posibilidade expresiva 
da liña, segundo a 
forma, a dirección, a 
situación no espazo e a 
sensación de 
movemento ou repouso. 

 B2.11.  Recreación de 
espazos imaxinados 
aplicando conceptos 
básicos de composición, 
equilibrio e proporción. 

 B2.4. Representa, de 
forma persoal, ideas, 
accións e situacións 
valéndose dos 
elementos que 
configuran a linguaxe 
visual.

 EPB2.4.1. Debuxa 
formas, figuras e 
elementos do contexto 
con dimensións, 
proporcións, cores e 
tamaños axeitados. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.4.2.  Organiza os
espazos das súas 
producións 
bidimensionais, 
utilizando conceptos 
básicos de 
composición, equilibrio 
e proporción.

 CCEC

 CMCT

 EPB2.4.3. Analiza e 
compara as texturas 
naturais e artificiais, así
como as texturas 
visuais e táctiles, sendo
capaz de realizar  
traballos artísticos 
utilizando estes 
coñecementos. 

 CCEC

 CMCT

 EPB2.4.4. Distingue o 
tema ou xénero de 
obras plásticas.

 CCEC

 CMCT
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 EPB2.4.5. Realiza 
imaxes humanas, 
animais e casas, 
partindo dun bosquexo.

 CCEC

 CSIEE

 a

 b

 c

 B2.12. Constancia e 
esixencia progresiva no 
proceso de realización 
de tarefas plásticas 
aplicando estratexias 
creativas e respectando 
as normas previamente 
establecidas. 

 B2.13. Seguimento das 
normas e d as 
instrucións de manexo e 
conservación de 
instrumentos, materiais e
espazos. 

 B2.14. Asunción de 
responsabilidades no 
traballo individual e 
colectivo. 

 B2.5. Participar con 
interese, coidando e 
respectando o material, 
os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo 
a iniciativa e a 
creatividade, 
respectando as normas e
as regras previamente 
establecidas. 

 EPB2.5.1. Valora os 
elementos e os 
recursos empregados 
para conseguir o efecto
que máis se axuste ao 
resultado final.

 CCEC

 CSC

 EPB2.5.2. Coida e 
respecta os materiais, 
os utensilios e os 
espazos utilizados. 

 CSC

 EPB2.5.3. Participa e 
amosa interese polas 
actividades propostas, 
colaborando na 
recollida e na 
organización do 
material. 

 CSC

 h

 b

 B2.15. Elaboración de 
deseños previos á 
realización dunha obra 
para chegar ao resultado
final con orde e limpeza. 

 B2.16. Establecemento 
de protocolos de 
organización, orde, 
limpeza e presentación. 

 B2.6. Amosar interese 
polo traballo, apreciando 
e valorando a correcta 
realización de 
actividades e a 
presentación. 

 EPB2.6.1. Completa e 
realiza os debuxos 
utilizando os 
coñecementos 
aprendidos. 

 CCEC

 CSC

 EPB2.6.2. Presenta as 
tarefas con orde e 
limpeza respectando as
normas e indicacións 
establecidas. 

 CSC

 CCEC

 EPB2.6.3. Amosa 
interese polo traballo e 
a aplicación, 
apreciando a correcta 
realización dos 
exercicios e 
actividades.

 CSC

 CCEC

 i

 j

 B2.17. Documentación 
sobre producións 
artísticas nos medios 
audiovisuais e nas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para un 
sinxelo tratamento das 

 B2.7. Utilizar e manexar 
as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
medio de información, 
investigación e deseño.

 EPB2.7.1. Emprega as 
novas tecnoloxías para 
se iniciar no deseño 
dixital, no tratamento 
de imaxes ou na 
animación. 

 CD

 CCEC
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imaxes, o deseño, a 
animación e a difusión 
dos traballos 
elaborados. 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO

 h

 j

 B3.1. Exploración das 
posibilidades da liña 
recta para iniciar os 
traballos de xeometría.

 B3.2. Seguimento de 
normas e das instrucións
de manexo das 
ferramentas básicas do 
debuxo técnico. 

 B3.1. Coñecer e utilizar 
as ferramentas básicas 
do debuxo xeométrico.

 EPB3.1.1 Coñece e 
usa as principais 
ferramentas básicas do
debuxo xeométrico 
(regra, escuadro, 
cartabón, semicírculo 
etc.) 

 CCEC

 CMCCT

 EPB3.1.2. Utiliza o 
trazado de rectas 
paralelas. 

 CCEC

 CMCCT

 EPB3.1.3. Traza 
ángulos rectos, de 30 e
de 60 graos utilizando 
as ferramentas 
básicas.

 CCEC

 CMCCT



 EPB3.1.4. Manexa os 
efectos visuais da 
perspectiva para 
debuxar triángulos e 
cuadriláteros.

 CCEC

 CMCCT

 EPB3.1.5. Representa 
e aplica 
adecuadamente o eixe 
de simetría.

 CCEC

 CMCCT

 EPB3.1.6. Representa 
formas xeométricas 
con precisión e coa 
axuda da cuadrícula e 
as ferramentas 
básicas.

 CCEC

 CMCCT

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
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 j

 e 

 b 

 B1.1. Indagación e 
apreciación das 
posibilidades plásticas e 
expresivas dos 
elementos naturais e 
artificiais do contexto 
próximo.

 B1.2. O contexto natural,
artificial e artístico: 
posibilidades plásticas 
dos elementos naturais 
e o seu uso con fins 
expresivos. 

 B1.3. Elaboración de 
protocolos para a 
observación sistemática 
de aspectos, calidades e
características notorias e
sutís das imaxes. 

 B1.1. Formular opinións 
cun criterio estético, 
oralmente ou por escrito, 
que expresen o respecto 
e a riqueza das achegas 
que ofrecen as 
manifestacións artísticas 
(plásticas, visuais ou 
musicais), apreciando as 
texturas, as formas, as 
liñas, as medidas e as 
cores. 

 EPB1.1.1. Observa e 
explica aspectos, 
calidades e 
características das 
obras artísticas 
seguindo un protocolo. 

 CCL 

 CCEC

 CSC

 EPB1.1.2. Utiliza a 
observación e a 
percepción visual para 
interpretar imaxes. 

 CCEC

 CAA

 EPB1.1.3. Reflexiona 
sobre o proceso de 
elaboración dunha 
composición plástica.

 CCEC

 CAA

 EPB1.1.4. Recoñece 
materiais e recursos 
plásticos nas imaxes e 
nas composicións 
plásticas.

 CCEC

 CCL

 EPB1.1.5. Aprecia as 
diferenzas entre as 
formas xeométricas do 
seu contexto próximo. 

 CCEC

 CCL

 EPB1.1.6. Analiza as 
posibilidades de 
texturas, formas, cores 
e materiais aplicados 
sobre soportes 
distintos.

 CCEC

 CCL

 j

 e

 b

 B1.4. Indagación sobre o
uso artístico dos medios 
audiovisuais e 
tecnolóxicos para o 
traballo con fotografías. 

 B1.5. Documentación 
sobre a evolución da 
fotografía e valoración 

 B1.2. Aproximarse á 
lectura, a análise e a 
interpretación da arte e 
as imaxes fixas e en 
movemento nos seus 
contextos culturais e 
históricos, 
comprendendo de 
maneira crítica o 
significado e a función 

 EPB1.2.1. Analiza de 
maneira sinxela e 
utilizando a 
terminoloxía axeitada 
imaxes fixas 
atendendo ao tamaño, 
ao formato e aos 
elementos básicos 
(puntos, rectas, planos,
cores, luz e función).

 CCEC

 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

das posibilidades do 
formato dixital actual. 

 B1.6. Valoración do cine 
de animación como 
ferramenta de 
aprendizaxe.

 B1.7. Secuenciación 
dunha historia, unha 
novela e unha canción, 
con imaxes e textos 
explicativos. 

 B1.8. Elaboración de 
carteis aplicando 
coñecementos plásticos 
e audiovisuais. 

 B1.9. Iniciación a 
sinxelas obras de 
animación tendo en 
conta o son, a montaxe, 
o guión e a realización.

social, con capacidade 
para elaborar imaxes 
novas a partir dos 
coñecementos 
adquiridos.

 EPB1.2.2 Coñece a 
evolución da fotografía 
desde o branco e 
negro á cor, do formato
de papel ao dixital, e 
valora as posibilidades 
que trae consigo a 
fotografía.

 CCEC

 CCL

 EPB1.2.3. Recoñece 
os temas da fotografía.

 CCEC

 CCL

 EPB1.2.4. Realiza 
fotografías utilizando 
medios tecnolóxicos, 
analizando a posteriori 
a adecuación do 
encadramento ao 
propósito inicial.

 CCEC

 CAA

 CCL

 EPB1.2.5. Recoñece o 
cine de animación 
como un xénero do 
cine e comenta o 
proceso empregado 
para a creación, a 
montaxe e a difusión 
dunha película de 
animación, realizado 
tanto coa técnica 
tradicional como coa 
técnica actual.

 CCEC

 CCL

 CAA

 EPB1.2.6. Secuencia 
unha historia en 
viñetas nas que 
incorpora imaxes e 
textos, seguindo o 
patrón do cómic.

 CCEC

 CAA

 EPB1.2.7. Realiza 
sinxelas obras de 
animación para 
familiarizarse cos 
conceptos elementais 
da creación 
audiovisual: guión, 
realización, montaxe, 
son.

 CCEC

 CAA

 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j

 i

 a

 B1.10. Valoración dos 
medios de comunicación
e das novas tecnoloxías 
da información e da 
comunicación como 
instrumentos de 
coñecemento, produción
e satisfacción. 

 B1.11. Uso das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
coñecer as 
manifestacións do 
patrimonio cultural e 
artístico dos pobos 
(autores e autoras, 
obras e documentación).

 B1.12. Uso intencionado
da imaxe como 
instrumento de 
comunicación.

 B1.13. A protección de 
datos. Dereito á propia 
imaxe. 

 B1.3. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación  de xeito 
responsable para a 
busca, creación e 
difusión de imaxes fixas 
e en movemento.

 EPB1.3.1. Manexa 
programas informáticos
sinxelos de elaboración
e retoques de imaxes 
dixitais (copiar, pegar, 
modificar tamaño, cor, 
brillo, contraste, …) 
que lle serven para a 
ilustración de textos.

 CD

 CSC

 EPB1.3.2. Coñece os 
protocolos de 
actuacións para a 
difusión de imaxes 
propias ou alleas, e 
respecta a propiedade 
intelectual de cada 
persoa..

 CSC

 CD

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

 j

 b

 B2.1. Aplicación de 
recursos gráficos para a 
expresión de emocións, 
ideas e accións.

 B2.2. Disposición á 
orixinalidade, a 
espontaneidade e a 
plasmación de ideas, 
sentimentos e vivencias 
de forma persoal e 
autónoma, na creación 
dunha obra artística. 

 B2.3. Recreación de 
espazos, aplicando 
conceptos artísticos 
básicos (equilibrio e 
composición).

 B2.1. Realizar 
producións plásticas  
seguindo pautas 
elementais do proceso 
creativo, 
experimentando, 
recoñecendo e 
diferenciando a 
expresividade dos 
diversos materiais e 
técnicas pictóricas  e 
elixindo as máis 
axeitadas para a 
realización da obra 
prevista.

 EPB2.1.1. Utiliza as 
técnicas de debuxo 
e/ou pictóricas máis 
axeitadas para as súas
creacións,  manexando
os materiais e 
instrumentos de forma 
adecuada, coidando o 
material e o espazo de 
uso.

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.2. Fai 
composicións que 
transmiten emocións 
básicas (calma, 
violencia, alegría, 
tristura etc.) coa axuda 
de diversos recursos 
para cada caso 
(claroscuro, puntos, 
liñas, cores etc.).

 CCEC

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB2.1.3. Debuxa 
obxectos cotiáns, 
ideas, accións e 
situacións. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.1.4. Experimenta
con materiais e 
texturas gráficas con 
creatividade e soltura. 

 CAA

 CCEC

 EPB2.1.5. Valora os 
elementos e os 
recursos empregados 
para alcanzar o efecto 
que máis se axuste ás 
propias necesidades. 

 CAA

 CCEC

 EPB2.1.6. Distingue e 
explica as 
características da cor 
en canto a súa 
luminosidade, ton e 
saturación, 
aplicándoas cun 
propósito concreto nas 
súas producións.

 CAA

 CCEC

 EPB2.1.7. Obtén 
diversas texturas a 
partir da aplicación da 
cor. 

 CAA

 CCEC

 EPB2.1.8. Executa 
composicións 
pareadas nas que 
aparecen as cores 
complementarias 
respectivas.

 CAA

 CCEC

 EPB2.1.9. Debuxa 
formas, figuras e 
elementos do contexto 
con dimensións, 
proporcións, tamaños e
cores axeitadas 
(paisaxe, bodegón 
etc.).

 CCEC

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB2.1.10. Explica coa
terminoloxía aprendida 
o propósito dos seus 
traballos e as 
características dos 
mesmos. 

 CCEC

 CCL

 j

 b 

 B2.4. Análise das formas
de representación de 
volume. 

 B2.5. Elaboración de 
obxectos tridimensionais
con distintos materiais.

 B2.6. Comparación entre
as formas que adopta a 
representación do 
espazo en diferentes 
áreas ou ámbitos.

 B2.2. Representar 
volumes utilizando 
recursos como cores, 
claroscuros, corte, dobra 
e encartado.

 EPB2.2.1. Representa 
con claroscuro a 
sensación espacial de 
composicións 
volumétricas sinxelas. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.2.2. Experimenta
coa superposición de 
planos para crear 
volumes.

 CCEC

 CAA

 EPB2.2.3. Utiliza a liña 
horizontal como 
elemento expresivo 
para proporcionar 
sensación de 
profundidade. 

 CCEC

 CAA

 EPB2.2.4. Fai obxectos
tridimensionais 
utilizando o recorte, o 
encartado e o pegado 
de pezas de diversas 
formas, utilizando 
diversos tipos de 
materiais.

 CCEC

 CAA

 d 

 j

 B2.7. Coñecemento e 
valoración de 
identificadores artísticos 
de diferentes culturas.

 B2.8. Interese por 
coñecer producións do 
patrimonio cultural e 
artístico dos pobos. 

 B2.9. Valoración do 
patrimonio cultural e 
artístico para a 
satisfacción con eles e 
para a súa 
conservación. 

 B2.10. Elaboración de 
documentos 

 B2.3. Coñecer as 
manifestacións artísticas 
máis significativas que 
forman parte do 
patrimonio artístico e 
cultural, e adquirir unha 
actitude de respecto e 
valoración dese 
patrimonio. 

 EPB2.3.1. Recoñece, 
respecta e valora as 
manifestacións 
artísticas máis 
importantes do 
patrimonio cultural e 
artístico español, 
nomeadamente 
aquelas que foron 
declaradas Patrimonio 
da Humanidade.

 CSC

 CCEC

 EPB2.3.2. Aprecia as 
posibilidades que 
ofrecen os museos de 
coñecer obras de arte 
expostas neles e goza 
con elas. 

 CSC

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

relacionados con obras, 
creadores e creadoras, e
manifestacións 
artísticas.

 EPB2.3.3. Coñece 
algunha profesión do 
ámbito artístico, 
interésase polas 
características do 
traballo de artistas e 
artesáns ou artesás, e 
goza como público coa
observación das súas 
producións. 

 CSC

 CCEC

 i

 j

 b

 B2.11. Emprego dos 
medios audiovisuais e 
novas tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para o 
tratamento de imaxes, 
deseño, animación e 
difusión dos traballos 
elaborados. 

 B2.12. Preparación de 
documentos propios da 
comunicación artística. 

 B2.4. Utilizar as TIC para
a busca e tratamento de 
imaxes, como 
ferramentas para 
deseñar documentos. 

 EPB2.4.1. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
fonte de información e 
documentación para a 
creación de producións
propias. 

 CD

 CCEC

 EPB2.4.2. Manexa 
programas informáticos
sinxelos de elaboración
e retoques de imaxes 
dixitais (copiar, pegar; 
modificar tamaño, cor, 
brillo, contraste etc.) 
que serven para a 
ilustración de textos. 

 CD

 CCEC

 EPB2.4.3. Elabora e 
prepara documentos 
propios da 
comunicación artística 
(carteis, guías ou 
programas).

 CCEC

 CD

 a

 b 

 j 

 B2.13. Elaboración de 
producións plásticas 
utilizando técnicas 
mixtas, elixindo as 
técnicas, os 
instrumentos e os 
materiais de acordo 
coas súas 
características e coa súa
finalidade. 

 B2.5. Realizar 
producións plásticas, 
participando con interese
e aplicación no traballo 
individual ou de forma 
cooperativa, respectando
os materiais, os 
utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a 
iniciativa e a 
creatividade, e 

 EPB2.5.1. Produce 
obras plásticas, logo 
de escoller as técnicas 
e os instrumentos máis
axeitados para 
conseguir unha 
finalidade determinada.

 CCEC

 CAA

 EPB2.5.2. Respecta os
materiais, os utensilios 
e os espazos. 

 CSC

 CCEC

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)
45



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 B2.14. Asunción de 
responsabilidade no 
traballo propio 
(constancia e esixencia 
progresiva) e no traballo 
cooperativo (respecto 
polas achegas e as 
disposicións das demais 
persoas). 

 B2.15. Realización 
individual ou en grupo, 
con establecemento de 
momentos de revisión e 
de reflexión sobre o 
proceso seguido.

apreciando a correcta e 
precisa realización dos 
exercicios e das 
actividades, a orde e a 
limpeza, o respecto polas
normas, as regras e 
os/as compañeiros/as. 

 EPB2.5.3. Amosa 
interese polo traballo 
individual e colabora 
no grupo para a 
consecución dun fin 
colectivo, respectando 
as iniciativas de cada 
compañeiro ou 
compañeira. 

 CSC

 CCEC

 EPB 2.5.4. Participa 
con interese nas 
actividades propostas, 
apreciando a 
realización correcta, 
precisa, ordenada e 
limpa dos exercicios e 
das actividades.

 CSC

 CCEC

 CAA

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO

 g

 b

 j 

 B3.1. Elaboración de 
composicións plásticas 
partindo de conceptos 
xeométricos da 
realidade do alumnado. 

 B3.2. Uso da cuadrícula 
para coñecer e 
comprender o termo de 
escala.

 B3.3. Apreciación das 
posibilidades plásticas e 
expresivas das 
estruturas xeométricas. 

 B3.4. Construción de 
estruturas e 
transformación de 
espazos usando nocións
métricas e de 
perspectiva.

 B3.5. Uso dos 
instrumentos básicos do 
debuxo xeométrico para 
compor unha creación 
artística partindo dos 
polígonos elementais. 

 B3.1. Identificar 
conceptos xeométricos 
na realidade que rodea o 
alumnado, en relación 
cos conceptos 
xeométricos recollidos na
área de matemáticas coa
súa aplicación gráfica.

 EPB3.1.1. Identifica os 
conceptos de 
horizontalidade e 
verticalidade, e 
utilízaos nas súas 
composicións con fins 
expresivos.

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 EPB3.1.2. Traza rectas
paralelas e 
perpendiculares, 
usando o escuadro e o 
cartabón.

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 EPB3.1.3. Utiliza a 
regra considerando o 
milímetro como 
unidade de medida 
habitual aplicada ao 
debuxo técnico.

 CCEC

 CMCCT

 EPB3.1.4. Suma e 
resta segmentos 
utilizando a regra e o 
compás.

 CMCCT

 CCEC

 EPB3.1.5. Calcula 
graficamente a 
mediatriz dun 
segmento utilizando a 
regra e o compás.

 CMCCT

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB3.1.6. Traza 
círculos co compás 
coñecendo o raio.

 CMCCT

 CCEC

 EPB3.1.7. Divide a 
circunferencia en dúas,
tres, catro e seis partes
iguais, utilizando o 
material propio do 
debuxo técnico.

 CMCCT

 CCEC

 EPB3.1.8. Aplica a 
división da 
circunferencia á 
construción de estrelas
e elementos florais aos
que posteriormente lles
dá cor. 

 CCEC

 CMCCT

 CAA

 EPB3.1.9. Continúa 
series con motivos 
xeométricos (rectas e 
curvas) utilizando unha
cuadrícula propia 
facilitada cos 
instrumentos propios 
do debuxo técnico.

 CCEC

 CAA

 EPB3.1.10. Suma e 
resta ángulos de 90, 
60, 45 e 30 graos 
utilizando o escuadro e
o cartabón.

 CMCCT

 EPB3.1.11. Analiza a 
realidade 
descompóndoa en 
formas xeométricas 
básicas e trasladándoa
a composicións 
bidimensionais.

 CCEC

 CAA

 EPB3.1.12. Identifica 
nunha obra 
bidimensional formas 
xeométricas simples. 

 CCEC

 CMCCT

 EPB3.1.13. Realiza 
composicións 
utilizando formas 
xeométricas suxeridas 
polo ou pola docente.

 CCEC

 CMCCT

 CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EPB3.1.14. Coñece e 
comprende o termo de 
escala e é capaz de 
aplicalo cambiando a 
escala dun debuxo 
sinxelo mediante o uso
de cuadrícula.

 CMCCT

 CCEC

 EPB3.1.15. Recoñece, 
clasifica e constrúe os 
polígonos elementais, 
apreciando as súas 
diferenzas e 
similitudes.

 CMCET

 CCEC

 j

 g

 b

 B3.6. Exploración e uso 
adecuado do material de
debuxo técnico, coa 
finalidade de atopar o 
máis apropiado para o 
resultado final.

 B3.2. Iniciarse no 
coñecemento e no 
manexo dos 
instrumentos e dos 
materiais propios do 
debuxo técnico, e 
empregalo 
adecuadamente.

 EPB3.2.1.Coñece e 
aprecia o resultado da 
utilización correcta dos 
instrumentos de 
debuxo, e valora a 
precisión dos 
resultados. 

 CCEC

 CAA

 CMCCT

Educación Musical:

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

BLOQUE 1. ESCOITA

 j

 b

 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.

 B1.1. 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.

 CECC

 CAA

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

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 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.

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

 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.

 CCEC

 j

 a

 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.

 CSC

 CCEC

 EMB1.2.2. Respecta 
as opinións dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras, así 
como do profesorado.

 CSC

 CCEC

 j  B1.8. Audición activa e 
recoñecemento dunha 
selección de pezas 
musicais breves.

 B1.9. Identificación das 
principais profesións 
relacionados coa música
e da actividade que se 
desenvolve nelas 
(dirección, instrumentista
e público).

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

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

 CCEC

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

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 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.

 CCL

 CCEC

 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 (AA) e o 
contraste (AB) en 
cancións e obras 
musicais.

 B1.5. Identificar e 
expresar a través de 
diferentes linguaxes 
algúns dos elementos 
dunha obra musical 
(timbre, 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 (liñas e 
espazos), clave de sol, 
branca e negra. 

 CCEC

 CAA

 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

 j

 b

 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 materiais 
como fonte de son.

 EMB2.1.1. Repite 
esquemas rítmicos 
escoitados.

 CCEC

 CMCCT

 CAA

 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.

 B2.2. Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias interpretando 
un pequeno repertorio de
cancións sinxelas e 

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

 CCEC

 CSC
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Competencias
clave

 B2.4. Interpretación e 
memorización de 
ladaíñas e cancións ao 
unísono.

practicando a 
improvisación.

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

 CCEC

 CAA

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

 CAA

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

 CCEC

 CCL

 CMCCT

 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.

 B2.3. 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.

 CCEC

 CMCCT

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

 CAA

 CCEC

 CMCCT

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

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 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
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clave

 B2.8. Utilización da 
percusión corporal e dos
instrumentos de 
pequena percusión 
como recursos para o 
acompañamento de 
textos, cancións e 
danzas.

 B2.9. Selección e 
combinación de 
obstinatos 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.

 EMB2.3.5. Elixe e 
combina sons vocais, 
obxectos e 
instrumentos para a 
sonorización de 
situacións, relatos 
breves e imaxes, con 
identificación da súa 
grafía.

 CCEC

 CAA

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.

 CCEC

 CSC

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

 CCEC

 CSC

 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 

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

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

 CCEC

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

 CCEC
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clave

resposta a diferentes 
estímulos sonoros.

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

 CCEC

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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.

 CCEC

 CAA

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

 CCEC

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

 CCEC

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

 CCEC

 CD

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

 CCEC

 j  B1.7. Audición de pezas  B1.2. Manter unha 
actitude de respecto e de

 EMB1.2.1. Respecta 
os tempos de silencio 

 CSC
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clave

 b vocais e instrumentais. escoita activa. para o bo estudo dos 
sons e a escoita das 
audicións.

 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 
(composición, 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

 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

 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

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

 CCL

 CCEC

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

 CSC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 j  B1.13. Elementos da 
música: tempo (adagio, 
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 (AA) e o 
contraste (AB) 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 
(timbre, 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 (liñas e 
espazos), clave de sol, 
branca, negra e parella
de corcheas.

 CCEC

 CAA

 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

 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.

 CCEC

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.

 CMCCT

 CCEC

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

 CSC

 CAA

 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.

 CCEC

 CAA
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clave

 j

 k

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

 B2.5. Imitación de 
fórmulas melódicas.

 B2.6. Interpretación e 
memorización de 
ladaíñas e cancións ao 
unísono.

 B2.3. Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias interpretando 
un pequeno repertorio de
cancións sinxelas e 
practicando a 
improvisación.

 EMB2.3.1. Interpreta 
individualmente ou en 
grupo un pequeno 
repertorio de cancións 
sinxelas.

 CCEC

 CSC

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

 CCEC

 CAA

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

 CAA

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

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 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.

 B2.4. 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.

 CCEC

 CMCCT

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

 CCEC

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

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 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
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 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.

 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

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.

 CCEC

 CSC

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

 CSC

 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.

 CCEC

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

 CCEC

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

 CCEC
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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.

 CCL

 CCEC

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

 CCL

 CCEC

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

 CSC

 EMB1.1.4. Identifica 
manifestacións 
artísticas propias de 
Galicia.

 CAA

 CCEC

 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

 CMCCT

 j  B1.8. Elementos 
musicais. Tempo e 
matices: forte, piano e 
mezzoforte.

 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
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 B1.9. Identificación dos 
rexistros de voces 
graves e agudas, así 
coma das posibles 
agrupacións vocais e 
instrumentais (solista, 
dúo, trío e coro).

 B1.10. Compases 
binarios e ternarios.

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

 CCEC

 CAA

 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

 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.

 B2.1. 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.

 CCEC

 CAA

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

 CCEC

 CAA

 CMCCT

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

 CCEC

 CSC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 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.

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

 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

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

 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

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

 CCEC 

 CAA

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 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.

 CCEC

 CAA

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

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 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.

 CCEC

 CSC

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

 CCEC

 CSC

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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 

 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.

 CCL

 CCEC

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

 CCL

 CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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.

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

 CSC

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

 CCEC

 CAA

 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

 j  B1.8. Elementos 
musicais: indicacións de 
tempo e matices 
(fortísimo, 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 (dúo, 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

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

 CCL

 CCEC

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

 CCEC

 CMCCT

 j

 d

 B1.11. Instrumentos: 
clasificación tradicional 
(vento, vento-madeira, 

 B1.4. Coñecer e 
identificar as principais 
familias dos 

 EMB1.4.1. Identifica de
xeito visual e auditivo 
os instrumentos.

 CAA

 CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 o 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.

instrumentos, amosando 
interese por coñecer 
instrumentos doutras 
culturas.

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

 CAA

 CCEC

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

 CCEC

 CAA

 CSIEE

 CD

 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

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

 CAA

 CCEC

 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

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL

 j

 b

 B2.1. Reprodución de 
pezas instrumentais e 
cancións sinxelas ao 
unísono, de maneira 
colectiva, con ou sen 

 B2.1. Interpretar un 
repertorio básico de 
cancións e pezas 
instrumentais, en solitario
ou en grupo, mediante a 

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

 CCEC

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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.

voz ou instrumentos, 
utilizando a linguaxe 
musical, así como valorar
o traballo feito, avaliar o 
resultado e propor 
accións de mellora.

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

 CCEC

 CAA

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

 CCEC

 CAA

 CSC

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

 CAA

 CSC

 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

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

 CSC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 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

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

 CCEC 

 CAA

 CSIEE

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.

 CCEC

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

 CCEC 

 CAA

 CMCCT

 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 

 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.

 CCEC

 CAA

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

 CAA

 CCL

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

galegas e doutras 
culturas.

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

 CCEC

 CSC

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO QUINTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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.

 CCL

 CCEC

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

 CCL

 CCEC

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

 CSC

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

 CSC

   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
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

   j  B1.5. Elementos 
musicais: indicacións de 
tempo e matices 
(fortísimo, forte, piano e 
mezzo-forte; 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.

 CCEC

 CAA

 CCL

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

 CCEC

 CAA

 CCL

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

 CCEC

 CMCCT

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

 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 xeito 
autónomo e con 
sentido crítico.

 CAA

 CD

 CSIEE

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

 CAA

 CSIEE

 CSC

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

 CIEE

 CCL

 CD

 j

 d

 B1.9. Instrumentos: 
clasificación técnica 
segundo a produción do 

 B1.5. Coñecer e 
identificar as principais 
familias dos 

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

 CCEC

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

son (aerófonos, 
cordófonos, 
membranófonos, 
idiófonos e 
electrófonos).

 B1.10. Agrupacións 
instrumentais (orquestra,
banda, tuna etc.).

 B1.11. Instrumentos 
doutras culturas.

instrumentos, e identificar
as principais 
características de 
instrumentos doutras 
culturas.

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

 CCEC

 CAA

 CCL

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

 CCEC

 CAA

 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

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

 CCEC

 CMCCT

 CAA

 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.

 CCEC

 EMB1.7.2. Expón a 
información recollida 
de xeito ordenado, e 
achega evidencias do 
traballo realizado.

 CCL

 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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. 

 CCEC

 CAA

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

 CCEC

 CAA

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

 CCEC

 CAA

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

 CAA

 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 xeito 
desinhibido e 
pracenteiro, 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
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO QUINTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 EMB2.2.2. Crea unha 
peza musical sinxela a 
partir da selección, a 
combinación e a 
organización dunha 
serie de elementos 
dados previamente, 
coñecidos ou 
manexados.

 CCEC

 CAA

 EMB2.2.3. Amosa 
respecto e 
responsabilidade no 
traballo individual e 
colectivo.

 CSC

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

 CCEC

 CAA

 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

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

 CCEC

 CAA

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 

 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.

 CCEC

 CSC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO QUINTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

breves e de estrutura 
sinxela.

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

 CCEC

 CAA

 CMCCT

 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.

 CCEC

 CMCCT

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

 CCEC

 CSC

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

 CCEC

 CSC

 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.

 CSIEE

 CAA

 CMCCT

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

 CSC

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

 CCL

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

 CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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. 

 CCEC

 CCL

 CAA

 b

 e

 o

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

 B1.4. Identificación a 
través da escoita de 
tipos de voces (soprano,
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

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

 CSIEE

 CAA

 CCEC

 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. 

 CSC

 CCEC

 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

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 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.

 CCEC

 CAA

 CCL

 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 

 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

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

 CCEC

 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 

 CAA

 CCEC

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

 CAA

 CCEC

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

 CSC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

das demais persoas do 
grupo.

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

 CAA

 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 
vídeo-anuncios.

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

 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. 

 CCEC

 CAA

 CD

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

 CAA

 CD

 CCL

 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

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 

 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 

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

 CAA

 CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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.

unha forma de 
interacción social. 

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

 CCEC

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

 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. 

 CAA

 CCEC

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

 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.

 CAA

 CSC

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

 CSC
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5. MÍNIMOS ESIXIBLES  . SIST. DE CUALIFICACIÓN. CRITERIOS DE AVALIACIÓN     

5.1   MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Os mínimos esixibles ou ensinanzas mínimas aquí expostos están baseados no  Real

Decreto  126/2014,  de  28  de  febreiro  (BOE  1  de  marzo  de  2014) ,  polo  que  se

establece o currículo básico de la Educación Primaria e no DECRETO 105/2014, do 4

de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Todos os “mínimos esixibles” fixados a continuación, están extraídos de forma xeral,

tendo en conta  os “Estándares de Aprendizaxe”  fixados na LOMCE e especificados

xunto cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e competencias clave, no punto

catro desta programación.

A continuación, detallámolos nas dúas materias da área, Ed. Plástica e Ed. Musical

EDUCACIÓN PLÁSTICA:

1º Curso:

 Manifestar interese en participar activamente nas diferentes realizacións plásticas.

 Empregar  diferentes  elementos  da  linguaxe  visual  e  plástica  (imaxe,  forma,

materiais e cor) para  comunicarse  e expresarse.

 Participar  con  ilusión  na  interpretación  de  pequenas  obras  teatrais  de  forma

colectiva.

 Comprender ordes sinxelas e instrucións en Inglés.

2º Curso:

 Aprecia, valora e respecta os traballos artísticos propios e os dos compañeiros.
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 Describe con termos sinxelos obras plásticas observadas e os pasos para realizar

unha propia.

 Respecta as normas preestablecidas.

 Valora a limpeza,  a orde e o coidado dos materiais, os utensilios e os espazos na

realización dunha tarefa plástica.

 Proba en producións propias as posibilidades que das formas, texturas, e cores.

 Emprega  correctamente  ferramentas  básicas  (pincel,  lapis  tesoiras,  etc)  e

materiais diversos (papel, plastilina, material de refugallo, etc), para realizar obras

plásticas.

 Participar  con  ilusión  na  interpretación  de  pequenas  obras  teatrais  de  forma

colectiva.

 Comprender ordes sinxelas e instrucións en Inglés.

 Experimenta con diversas técnicas básicas (“collage”, estampación, calcado, etc)

para realizar obras creativas.

 Goza realizando creacións artísticas.

 Manifestar interese en participar activamente nas diferentes realizacións plásticas.

 Empregar   diferentes  elementos  da  linguaxe  visual-plástica,  (imaxe,  forma,

materiais e cor), para  comunicarse  e expresarse.

 Outros aspectos técnicos: Imitación dun modelo; Partes da figura humana; As 

formas básicas dos obxectos; Elementos dunha paisaxe e colocación adecuada 

para percibir os distintos planos; Materiais: papel de seda, témperas...; Técnicas 

de coloreado, recorte, pegado; Utilización das tesoiras; Debuxo e coloreado de 

modelos humanos; Representación do movemento; Representación da vida 

animal e vexetal na primavera; Manipulación adecuada de teas e as formas 

triangulares; Calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos no 

medio natural e artificial; Representa diferentes momentos do día empregando os 

tons adecuados; Técnicas: ceras e pinceis.
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 As formas básicas dos obxectos.

3º Curso:

 Crear espazos, figuras e obxectos a partir da observación e exploración do medio

máis próximo.

 Experimentar  con  diversas  técnicas  plásticas  e  visuais  apreciando  os  valores

estéticos e culturais das producións artísticas propias e dos demais.

 Planificar os procesos necesarios para alcanzar os resultados desexados.

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para a busca, selección,

organización e interpretación de informacións sinxelas sobre o medio físico, social

e cultural.

 Elaborar obras plásticas con diferentes tipos de materiais, obxectos e técnicas,

 Valorar a lingua como vehículo artístico de comunicación, mediante a escoita e

recitación de textos.

 Profundar  no  coñecemento  de  aspectos  espaciais  da  realidade,  mediante  os

trazados xeométricos, estudo da proporción e sistemas de representación sendo

sensibles ás súas calidades estéticas e funcionais.

 Desenvolver habilidades de aprendizaxe para ser capaces de aprender de xeito

eficaz e autónomo de acordo aos propios obxectivos e necesidades.

 Desenvolver a confianza nun mesmo e o espírito de superación para levar a cabo

desexos e proxectos persoais.

4º Curso:

 Crear espazos, figuras e obxectos a partir da observación e exploración do medio

máis próximo.
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 Crear composicións artísticas con distintos materiais.

 Deseñar con exactitude o esquema corporal en debuxos libres.

 Emprego de distintas formas de expresión plástica dominando a súa técnica 

(collages, recortables, debuxo libre, copias, recheo con cores,...).

 Experimentar  con  diversas  técnicas  plásticas  e  visuais  apreciando  os  valores

estéticos e culturais das producións artísticas propias e dos demais.

 Planificar os procesos necesarios para alcanzar os resultados desexados.

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para a busca, selección,

organización e interpretación de informacións sinxelas sobre o medio físico, social

e cultural.

 Elaborar obras plásticas con diferentes tipos de materiais, obxectos e técnicas.

 Valorar a lingua como vehículo artístico de comunicación, mediante a escoita e

recitación de textos con carácter plástico-artístico.

 Profundar  no  coñecemento  de  aspectos  espaciais  da  realidade,  mediante  os

trazados xeométricos, estudo da proporción e sistemas de representación sendo

sensibles ás súas calidades estéticas e funcionais.

 Desenvolver habilidades de aprendizaxe para ser capaces de aprender de xeito

eficaz e autónomo de acordo aos propios obxectivos e necesidades.

 Desenvolver a confianza nun mesmo e o espírito de superación para levar a cabo

desexos e proxectos persoais.

5º Curso:

 Emprego  de  distintas  formas  de  expresión  plástica  dominando  a  súa  técnica

(“collages”, recortables, debuxo libre, copias, recheo con cores,...).

 Deseñar con exactitude o esquema corporal en debuxos libres.
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 Experimentar  con  diversas  técnicas  plásticas  e  visuais  apreciando  os  valores

estéticos e culturais das producións artísticas propias e dos demais.

 Planificar os procesos necesarios para alcanzar os resultados desexados.

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para a busca, selección,

organización e interpretación de informacións sinxelas sobre o medio físico, social

e cultural.

 Crear espazos, figuras e obxectos a partir da observación e exploración do medio

máis próximo.

 Elaborar obras plásticas con diferentes tipos de materiais, obxectos e técnicas.

 Valorar a lingua como vehículo artístico de comunicación, mediante a escoita e

recitación de textos.

 Desenvolver a confianza nun mesmo e o espírito de superación para levar a cabo

desexos e proxectos persoais.

 Profundar  no  coñecemento  de  aspectos  espaciais  da  realidade,  mediante  os

trazados xeométricos, estudo da proporción e sistemas de representación sendo

sensibles ás súas calidades estéticas e funcionais.

 Desenvolver habilidades de aprendizaxe para ser capaces de aprender de xeito

eficaz e autónomo de acordo aos propios obxectivos e necesidades.

 Crear composicións artísticas con distintos materiais.

6º Curso:

 Valorar e distinguir as distintas cores, texturas e técnicas de expresión.

 Utilizar  técnicas  en  dúas  e  tres  dimensións  e  os  seus  diferentes  recursos

expresivos

 Respectar as normas nas visitas e en calquera manifestación artística.
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 Utilizar diferentes técnicas na realización dos seus traballos. 

 Realizar representacións plásticas en debuxo, pintura e collage.

 Planificar os procesos necesarios para alcanzar os resultados desexados.

 Desenvolver a confianza nun mesmo e o espírito de superación para levar a cabo

desexos e proxectos persoais.

 Elaborar obras plásticas con diferentes tipos de materiais, obxectos e técnicas,

 Valorar a lingua como vehículo artístico de comunicación, mediante a escoita e

recitación de textos.

 Valora a limpeza,  a orde e o coidado dos materiais, os utensilios e os espazos na

realización dunha tarefa plástica.

 Desenvolver habilidades de aprendizaxe para ser capaces de aprender de xeito

eficaz e autónomo de acordo aos propios obxectivos e necesidades.

 Crear composicións artísticas con distintos materiais.

 Mostrar interese pola materia e presentar todos os traballos, finalizándoos con

orde e limpeza.

EDUCACIÓN MUSICAL  :  

1º Curso:

 Entender  o  poder  expresivo  do  son  e  da  música  a  través  da  escoita  activa,

baseada na peza e movemento.

 Identificar e describir oralmente as calidades do son.

 Entender  ritmos  simples  e  duracións  en  xogalos  rimas  populares  e

individualmente e en grupo.
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 Describir  oralmente melodías ,  escenas e personaxes tras escoitar  unha obra

musical.

 Usar , descubrir e gozar as posibilidades sonoras do corpo e da voz.

 Canción: interpretar diálogos individuais e en grupo de improvisación vocal.

 Descubrir  e  apreciar  as  posibilidades  expresivas  e  comunicativas  de  distintos

materiais e instrumentos de diferentes materiais e formas de producir son.

 Entender  e  expresar  ritmos  e  duracións  de  cancións,  actividades  de

desprazamento e instrumentacións con grafías non convencionais.

 Iniciado en grafías convencionais e identificación dalgúns destes (figuras e valor

das mesmas,…).

 Axustar o movemento do corpo ao movemento musical  ,  expresando a danza

espontánea  polos  varios  elementos  sonoros  recollidos  a  partir  dunha  escoita

atenta e activa.

 Respectar as normas de convivencia da aula.

2º Curso:

 Interpretar exercicios de pregunta e resposta con percusión corporal.

 Discrimina  instrumentos  de  corda  (guitarra,  piano,  violín,  viola,  violoncello,

contrabaixo e arpa).

 Coñece a grafía das figuras básicas (negra, parella de corcheas e branca).

 Recoñece as notas SI, LA, SOL, no pentagrama.

 Demostra espontaneidade na interpretación de xestos e movementos.
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 Identifica  os  instrumentos  de  percusión  (xilófono,  metalófono,  batería  e

castañolas).

 Domina e identifica o significado da grafía da clave de sol.

 Discrimina a negra e o seu silencio.

 Móvese con soltura nos xogos danzados.

 Interpreta seguindo as indicacións de forte e piano.

 Discrimina e representa sons fortes e suaves.

 Recoñece o timbre dos instrumentos de pequena percusión (pandeiro, maracas,

claves, triángulo e cunchas).

 Discrimina e representa a duración de diferentes sons.

 Identifica sons do contorno e a súa procedencia.

 Identifica  os  instrumentos  de  percusión  (xilófono,  metalófono,  batería  e

castañolas).

 Móvese con soltura e unha psicomotricidade adecuada á súa idade nos “xogos

danzados”.

 Interpreta seguindo as indicacións de forte e piano.

 Le e interpreta pezas instrumentais e vocais moi sinxelas.

 Respectar as normas de convivencia da aula.

3º Curso:

 Ler e interpretar pezas instrumentais e vocais sinxelas.

 Interpretar ritmos e aplicación deles á danza de forma doada.
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 Interpretar  “poliritmos”  con  instrumentos  de  pequena  percusión  e  utilizando  o

propio corpo para acompañar un tema musical.

 Clasificar dos principais instrumentos da orquestra por familias atendendo a súa

forma de execución.

 Identificar de distintas agrupacións vocais e instrumentais.

 Identificar e interpretación dos instrumentos tradicionais da música galega.

 Valorar e coñecemento de instrumentos de diferentes partes do mundo.

 Ler e interpretación de pezas instrumentais doadas coa  pandeireta nas que se

cante e  toquen diferentes  ritmos.  Frauta doce:  “dixitar” diferentes notas dende o

FA grave ate o SI agudo, (actividade suspendida temporalmente a expensas das

consideracións que nos faga sobre esta parte do currículum a Consellería e o

Ministerio de Educación).

 Interpretar co  UKELELE pezas instrumentais acompañadas do canto. Propostas

moi doadas, utilizando acordes básicos e pequenos grupos de notas para facer

melodías moi sinxelas.

 Iniciación  á  práctica  instrumental  de  dous instrumentos  tradicionais,  a

pandeireta e as culleres.  (Esta actividade estará suxeita á vontade das familias

de mercarlle unha pandeireta para uso persoal aos discentes)

 Ser quen de realizar audición activa de pezas instrumentais sinxelas realizas polos

compañeiros e outras pezas emitidas noutro tipo de formato.

 Respectar as normas de convivencia da aula.

 Traballar en grupo valorando as ideas propias e as dos compañeiros e o traballo e

o esforzo persoal tanto de forma individual como colectiva.

 Tomar  conciencia  e  respecto  pola  utilización  adecuada  dos  instrumentos  e  o

materiais propios da clase.
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4º Curso:

 Tomar  conciencia  e  respecto  pola  utilización  adecuada  dos  instrumentos  e  o

materiais propios da clase.

 Interpretar e identificar con certa soltura obras coa pandeireta  nas que  cante e

toquen diferentes ritmos. Frauta doce: notas dende o RE grave ate o DO agudo.

(Actividade  suspendida temporalmente a expensas das consideracións que nos

faga sobre esta parte do currículum a Consellería e o Ministerio de Educación).

 Acompañamentos e pequenas melodías cos instrumentos de PAD. 

 Interpretar co  UKELELE pezas instrumentais acompañadas do canto. Propostas

moi doadas, utilizando acordes básicos e pequenos grupos de notas para facer

melodías moi sinxelas.

 Iniciación  á  práctica  instrumental  de  dous instrumentos  tradicionais,  a

pandeireta e as culleres.  (Esta actividade estará suxeita á vontade das familias

de mercarlle unha pandeireta para uso persoal aos discentes)

 Crear composicións artísticas con distintos materiais.

 Demostrar interese polas audicións musicais.

 Traducir a outras linguaxes artísticas as emocións evocadas por unha audición

musical.

 Realizar coreografías de bailes populares, procurando acompasar o movemento

corporal e coreográfico ao ritmo da música.

 Demostrar  interese  no  canto  e  na  interpretación  musical,  así  como  nas

ambientacións sonoras de contos e cantigas.

 Deseñar con exactitude o esquema corporal en debuxos libres.

 Emprego de distintas formas de expresión dramática. Demostrar interese no canto 

e na interpretación musical, así como nas ambientacións sonoras de contos e 

cantigas.
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 Realizar coreografías de bailes populares, procurando acompasar o movemento 

corporal e coreográfico ao ritmo da música.

 Traducir a outras linguaxes artísticas as emocións evocadas por unha audición 

musical.

 Demostrar interese polas audicións musicais de calquera estilo e/ou época 

histórica .

 Respectar as normas de convivencia da aula.

5º Curso:

 Recoñecer , audicións musicais, diferentes tipos de voces e grupos de adultos.

 Coñecer a clasificación dos instrumentos musicais por rangos, comparándoos 

para clasificalos, cos diferentes tipos de rexistros segundo a clasificación das 

voces.

 Interpretar  e  identificar  con  certa  soltura  obras  coa  frauta doce nas  que  se

“dixiten” as diferentes ritmos, acorde e notas. Frauta: dende o DO grave ate o RE

agudo.  (Actividade  suspendida temporalmente a expensas das consideracións

que nos faga sobre esta parte  do currículum a Consellería  e o Ministerio  de

Educación).

 Acompañamentos e  pequenas obras cos  Instrumentos ORFF de PAD.  (Uso

puntual e acorde á evolución da pandemia. Empregando sempre as medidas de

hixiene e desinfección dos instrumentos estipuladas)

 Interpretar co UKELELE pezas instrumentais acompañadas do canto. Propostas

moi doadas, utilizando acordes básicos e pequenos grupos de notas para facer

melodías moi sinxelas.

 Iniciación  á  práctica  instrumental  de  dous instrumentos  tradicionais,  a

pandeireta e as culleres. (Esta actividade estará suxeita á vontade das familias

de mercarlle unha pandeireta para uso persoal aos discentes)
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 Coñecer os diferentes usos da música formulando opinións sobre estes.

 Recoñecer aspectos básicos dunha obra musical , analizando o musicograma 

e/ou partitura.

 Diferenciar e clasificar os instrumentos musicais segundo a súa forma de 

produción de son.

 Desenvolver unha base técnica para a correcta interpretación dos instrumentos e

para o cultivo da voz.

 Crear e representar mediante grafías convencionais unha obra musical sinxela.  

 Compare os recursos técnicos e musicais ( ritmo, melodía e de caracteres ) de

diferentes danzas segundo a súa orixe e clasificación.

 Realizar coreografías de bailes populares, procurando acompasar o movemento

corporal e coreográfico ao ritmo da música.

 Comprender  e  valorar  la  función  dos  diferentes  profesionais  da  danza

( coreógrafo , director , bailarín ...) asumindo papeis diferentes na creación dunha

coreografía sinxela para seres quen de organizala e representala en grupos.

 Respectar as normas de convivencia da aula.

6º Curso:

 Coñecer  as  características  básicas  e  da  historia  da  música:  Prehistoria,

Antigüidade, Idade Media, Renacemento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo e

música Contemporánea. Recoñecer algúns dos compositores máis relevantes. 

 Executar as recomendacións básicas para obter un bo son co gravador.

 Interpretar e identificar con certa soltura obras coa Frauta doce: “dixitar” diferentes

notas dende o DO grave ate o MI agudo, (actividade suspendida temporalmente a

expensas  das  consideracións que nos  faga sobre  esta  parte  do  currículum a

Consellería e o Ministerio de Educación).

 Acompañamentos e  obras cos Instrumentos ORFF de PAD.
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 Interpretar co UKELELE pezas instrumentais acompañadas do canto. Propostas

moi doadas, utilizando acordes básicos e pequenos grupos de notas para facer

melodías moi sinxelas.

 Iniciación  á  práctica  instrumental  de  dous instrumentos  tradicionais,  a

pandeireta e as culleres. (Esta actividade estará suxeita á vontade das familias

de mercarlle unha pandeireta para uso persoal aos discentes)

 Participar activamente das actividades propostas.

 Comprender e crear procesos de “preguntas e resposta” instrumentais e vogais.

 Comprender  e  valorar  la  función  dos  diferentes  profesionais  da  danza

( coreógrafo , director , bailarín ...) asumindo papeis diferentes na creación dunha

coreografía sinxela para seres quen de organizala e representala en grupos.

 Participar de actividades en grupo activamente.

 Ler e escribir patróns rítmicos e melódicos básicos.

 Ler e interpretar melodías sinxelas con instrumentos escolares de PAI e PAD.

 Respectar as normas para participar dun “ensemble” ou “perform” instrumental ou

vocal.

 Respectar as normas de convivencia da aula.

5.2 SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

Para estableceren os criterios de cualificación basearémonos en catro puntos 

importantes que definimos a continuación:

a)  A observación directa: é un proceso de atención sostida e voluntaria que se 

leva a cabo mediante:

Lista de control: frases de determinadas condutas.(si, non) 

Escalas de observación: esixen que o mestre/a ademais valore esa operación 

mediante un xuízo: si, pero…; non, pero..) 
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 Rexistros anecdóticos: breve descrición dalgún comportamento negativo e/ou positivo.

 Diario de clase: recolle os datos ou sucesos máis relevantes de cada xornada. 

b) A interrogación: consiste en preguntar aquilo que desexamos coñecer.  Faise a 

través de:

Preguntas de aula, entrevistas: é un proceso de interrogación verbal. 

Cuestionarios: son presentacións escritas onde o suxeito anota as súas apreciacións. 

c) A análise de tarefas mediante: 

Análise de diferentes materiais de traballo de aula do alumno/-a. 

Análise de textos escritos e pequenas investigacións ou traballos. 

Xogos de simulación e dramáticos. 

d) As probas en distintas modalidades (escritas e orais) a través de: 

Probas de composición e ensaio. Tentando que os alumnos/-as organicen, seleccionen 

e expresen as ideas principais. 

Exame oral: o alumno/-a  responde oralmente ás preguntas.

Exames instrumentais: Probas de práctica instrumental co ukelele e a pandeireta doce 

nas que se cante e toquen diferentes ritmos, acorde e notas. 

Frauta doce: “dixitar” diferentes notas dende o DO grave ate o MI agudo, (actividade 

suspendida temporalmente a expensas das consideracións que nos faga sobre esta 

parte do currículum a Consellería e o Ministerio de Educación).

Probas obxectivas: son breves no seu enunciado e na resposta. 

(Preguntas de texto incompleto, de emparellamento, de opción múltiple).

Ademais, durante o curso valorarase,  en grande medida,  a actitude do alumnado en 

tódalas tarefas levadas a cabo polo centro, tanto dentro como fóra da aula: respecto 

das normas de convivencia da aula e centro, compañeirismo e participación nas 

actividades propostas.

Esta información será comunicada, aos alumnos/as ao inicio do curso, e sempre e cando

se estime oportuno, ao longo do mesmo.  

- Avaliación cualitativa baseada en superar o contido mínimo esixido polos diferentes

contidos/competencias propostas.

- Avaliación cualitativa das diferentes unidades segundo os resultados do rexistro.
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5.  3     CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  

Tendo en conta todo o sinalado en canto a criterios e ferramentas de avaliación, 

establécense as seguintes porcentaxes para cualificar aos discentes:

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  “ED. PLÁSTICA” % CUALIFICACIÓN

- Organización e boa presentación das actividades

- Presión e orientación nos trazos, con diferentes materias

empregados 

40%

- Orixinalidade na creación de diferentes traballos

- Capacidade creativa

30%

- Esforzo por superar as dificultades atopadas á hora de

realizar a tarefa

- Respecto  e  valoración  das  obras  propias  e  dos  seus

compañeiros

- Disposición do alumnado de cara a aprendizaxe de 

diferentes técnicas.

30%

90



CEIP DA RAMALLOSA (TEO)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN   “ED. MUSICAL” % CUALIFICACIÓN

- Aptitudes e capacidade creativa e de traballo en equipo

- Iniciativa persoal e capacidade de liderado ben 

entendido

- Grado de implicación noutras actividades relacionadas 

coas competencias da área: participación en festivais e 

outras celebracións, audicións e “concertos” na aula, etc.

20%

- Actitude e respecto das normas de convivencia e 

civismo básicas, así como as da propia aula; 

Respecto no uso dos instrumentos así como nas 

quendas de palabra e as interpretacións instrumentais 

dos compañeiros; Ser quen de manter un ambiente na 

aula libre de ruídos e interrupcións inadecuadas e 

innecesarias; Escoitar as directrices  do mestre 

especialista da área na execución das diversas 

actividades propostas e explicacións en xeral; etc.

- Participación activa nas rutinas diarias da clase e 

preparación de obras fóra da aula (práctica instrumental).

- Limpeza e coidado do material, instrumentos, traballos 

presentados, etc.

40%

- Traballos expostos e probas de avaliación orais, 

instrumentais (ukelele, pandeireta...) ou escritas, que 

permitan cuantificar a consecución dos obxectivos 

marcados por esta programación, que segundo a 

lexislación vixente valoraremos tendo en conta os 

seguintes ítems: 

De 1 a 4,49: Insuficiente  // De 4,5 a 5,99:Suficiente.

De 6 a 6,99: Ben  // De 7 a 8,99: Notable

De 9 a 10: Sobresaínte.

40%

91



6.  METODOLOXÍA                                                                                                  

A metodoloxía estará baseada nos seguintes aspectos:

*  Salientar  aquelas  aprendizaxes  básicas  e  imprescindibles  e  seleccionar  aqueles

contidos que sexan máis relevantes para acadar  competencias; os contidos esenciais

deberán ser considerados e analizados desde a óptica da utilidade para formar cidadás e

cidadáns cos perfís necesarios para moverse con adecuación,

responsabilidade e liberdade no mundo actual.

* Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización.

*  Centrarse  na  funcionalidade,  orientando  as  aprendizaxes  cara  á  súa  aplicación  en

contextos  diferentes  e  diversificados  e  conseguindo  que  as  nenas  e  os  nenos

desenvolvan  diversos  xeitos  de  actuación  e  adquiran  a  capacidade  de  enfrontarse  a

situacións novas.

* Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na toma de

decisións sobre o traballo, controlando os procesos, usando conscientemente estratexias

de aprendizaxe e sendo progresivamente mais autónomo).

* Favorecer o traballo cooperativo e a práctica “vivenciada” da participación, compromiso

democrático e resolución pacífica de conflitos.

*  Permitirlle  ao alumnado moverse con seguridade entre  a superabundancia e  rápida

renovación  da  información,  fomentando  habilidades  para  a  busca,  selección,

procesamento, tratamento e comunicación dela.

Todo  isto  permite  inferir  certos  principios,  estratexias  metodolóxicas,  fórmulas

organizativas:

*  Na educación  primaria  deberán utilizarse  dúas estratexias metodolóxicas básicas:  o

desenvolvemento en espiral e a globalización.

*  A  metodoloxía  proposta,  que  será  global,  será  activa,  entendendo  por  tal  tanto  a

actividade mental coma física que potencie a construción de aprendizaxes significativas.

* A autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado forma parte fundamental das

prácticas educativas actuais.

* Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, tanto na

práctica docente coma na selección de contidos.

* A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa e dinámica

das  nenas  e  dos  nenos,  que  achegarán  as  súas  habilidades,  destrezas,  actitudes,
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conceptos, intereses, xunto ás do resto de compañeiras e compañeiros, nun ambiente de

cooperación.

* Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do grupo,

á luz da nova información.

Cómpre utilizar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás rapazas

identificar a necesidade de información, localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os

recursos máis apropiados, así como responsabilizarse do seu uso ético e adecuado. Son

precisos  enfoques  didácticos  que  lle  permitan  ao  alumnado  utilizar  cada  vez  máis

autonomamente  as  bibliotecas  e  as  TIC  como  recursos  de  aprendizaxe.  No

desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen aspectos como que o alumnado

encontre  sentido  ao  traballo  que  debe  realizar,  o  coñecemento  dos  obxectivos  e

finalidades  que  se  pretenden  acadar,  a  consciencia  dos  propios  erros  e  a  busca  de

recursos necesarios para superalos.

Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e mediador para

facilitar  a construción de aprendizaxes;  utiliza contextos cotiáns,  familiares e habituais

para que o alumnado aprenda comprobando  o interese e a utilidade do que aprende, de

maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e ser aplicadas a

contextos múltiples; crea un contorno seguro e un ambiente motivador.

A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A información

que xere a avaliación debe orientar o proceso educativo e indicarlles a profesorado e

alumnado onde están respecto ás competencias e aos obxectivos establecidos e facilitar

a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se debe reducir a comprobar os

resultados da aprendizaxe; trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente

en todos os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. Neste contexto, as

alumnas e os alumnos deberán poder achegar as súas propias valoracións a través da

auto-avaliación e da co-avaliación.

En síntese, para a educación primaria precísanse métodos que permitan aprender desde

a  realidade  e  desde  as  concepcións  previas,  desde  unha  ollada  ao  contorno  con

curiosidade  e  interese,  desde  a  diversidade,  desde  un  plan  común,  compartido  e

conxunto; cómpren métodos que favorezan que as nenas e os nenos traballen man con

man e mente con mente, fagan conxuntamente, cooperen, progresen ao seu propio ritmo,

aprendan a aprender... acadando cada vez maior autonomía, posibilitando unha auténtica

comunicación na aula e sendo protagonistas da súa propia aprendizaxe.
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7. TEMPORALIZACIÓN                                                                                                                   

Para levar a cabo una correcta temporalización da nosa programación teremos en conta 

o calendario escolar, establecido pola ORDE do 19 de Maio do 2021 pola que se 

aproba o calendario escolar para o curso 20201/22 nos centros docentes sostidos con

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

En Educación Infantil e Primaria, as clases abranguerán do 9 de setembro de 2020 ata 

o 22 de xuño de 2021.

Así pois, poderemos distribuír o ano académico en 3 trimestres:

1º Trimestre: 10 de setembro – 21 de decembro.

2º Trimestre: 10 de xaneiro – 8 de Abril.

3º Trimestre: 19 de abril – 22 de xuño.

8.    MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE                                                                        

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse 

en funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis 

convenientes e que poderán ser tanto organizativas como curriculares.

Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional 

fóra do grupo ordinario, os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo.

Programaranse actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e 

alumnas que poidan necesitar destas actividades de reforzo ou ampliación.

Procurarase a integración nesta área dos alumnos/as con escolarización en aula 

específica, por ser esta área unha das que máis favorecen a interacción social do 

alumnado.

Se fose necesario o alumno/a con necesidades educativas especiais contará cun apoio 

na aula para facer efectiva a súa participación nas actividades da aula.

Atenderemos este punto sempre tendo en conta os criterios establecidos polos 

seguintes decretos, ordes ou reais decretos:

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)
94



educación, agora modificada pola  Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa (LOMCE).

Decreto 320/1996 do 26 de xullo relacionado coa educación de alumnos e alumnas con

necesidades educativas especiais cuxo concepto cambia coa LOE pasando a 

denominarse N.E.A.E.

No caso dos alumnos con N.E.A.E. faremos unha avaliación psicopedagóxica, regulada 

pola Orde do 31 de outubro do 2006, para saber se necesitan ou non, determinadas 

adecuacións curriculares, como o reforzo educativo ou unha adaptación curricular  (Orde

do 6 de outubro de 1995, que establece as adaptacións curriculares.) Sen embargo, 

para saber se teñen que facer algunha destas adecuacións, antes tense que levar a 

cabo unha avaliación inicial (común a tódolos alumnos) e se hai dificultades farase unha 

avaliación psicopedagóxica, que ven regulada pola Orde do 31 de Outubro de 1996, e 

que será realizada polo orientador. 

Así mesmo, existe a Orde do 24 de Xullo de 1998 que desenvolve o Decreto 120/98, 

onde se explican as funcións dos orientadores e PT (membros do D.O.)

 Real Decreto 943/2003 de 18 de xullo, relacionada cos alumnos e alumnas con altas 

capacidades.

Orde do 20 de febreiro de 2004, que establece os criterios a seguir co alumnado 

estranxeiro en Galicia.

Finalmente, é importante destacar a circular nº18, do 2007/2008, que se fai extensible

ata o 2009 e na que se di que tódolos centros teñen que dotarse dun profesor de apoio

a Infantil e Primaria.  

Asemade, como mestres, deberemos atender á diversidade de alumnos e alumnas que 

nos podemos atopar nunha aula pois cada individuo posúe uns intereses, motivacións e 

habilidades diferentes.

Por iso a nosa programación vai ser aberta e adaptada aos continuos cambios que se 

poden presentar ao longo do curso académico. Así pois, a atención á diversidade será 

levada a cabo atendendo 3 aspectos principais:

1. A programación: tódolos seu compoñentes (obxectivos, contidos, competencias 

clave, estándares de aprendizaxe, actividades, metodoloxía e avaliación) serán 

traballados de menos a máis, é dicir, basearémonos nos contidos mínimos que 

deberán ser adquiridos polo noso alumnado e una vez feito isto, darémoslle a 

posibilidade de ampliar o seu coñecemento.
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2. A metodoloxía: as actividades serán seleccionadas e levadas a cabo tendo en 

conta as características individuais dos nosos nenos e nenas.

3. Os materiais: cuxo uso deberá permitir una flexibilidade dos mesmos tanto por 

parte do alumando como do propio mestre/-a.

Ante a apreciación de calquera dificultade por parte do alumnado nas aprendizaxes,

como docentes, debémonos preguntar:

- Cales son as dificultades e anticipar potencial no grupo para o desenvolvemento da

unidade ?

- Como podo minimizar as dificultades ?

-  Cales  son  as  necesidades  individuais  durante  o  desenvolvemento  das  diferentes

unidades?

-  Que  recursos  e  estratexias  emprego  para  atender  ás  necesidades  individuais  do

alumno/a que teña dificultades de aprendizaxe?

PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE REFORZO:

- Realización  de  exercicios  preliminares  e  complementarios  aos  propostos  nas

actividades da unidade.

  -  Actividades de reforzo e ampliación da unidade de seguimento.

  -  Atención e reforzo individualizado. 

  -  Traballos en grupo para fomentar a aprendizaxe cooperativa.

Cos alumnos que necesiten a realización de actividades de reforzo das aprendizaxes

recibidas  exploraremos  as  posibilidades  educativas  da  titorización  entre  iguais,

programando actividades en parellas formadas por alumnado que supere amplamente os

obxectivos mínimos e aqueloutro que non. En todo caso o alcance destas actividades de

reforzo serán determinadas polas características individuais de cada alumno, xa que é

imposible “a priori” ver cales van ser os obxectivos non acadados, nin as causas destas

carencias.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRA-ESCOLARES                                      

Tanto na área de Educación Musical como na de Plástica colaborarase activamente nas

diferentes actividades e celebracións especiais realizadas no centro; Festivais, Samaín,

Magosto, Nadal, Entroido, día da paz, etc.

Aportaranse  diferentes  actividades  e  materiais  relacionadas  cos  eventos  citados

anteriormente; obras musicais, danzas, materiais plásticos e audiovisuais, etc  

Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, exposicións

artísticas, concertos etc...

10. PROMOCIÓN DA LECTURA                                                                                                  

-  Comprender  as  cuestións  formuladas  nas  diferentes  actividades,  textos  históricos,

probas…

-  Responder  ás  probas por  escrito  e  ás  orais,  deste  xeito  estariamos  traballando  a

lectura,  expresión  escrita  e  oral  de  xeito  cese continuado durante  a nosa práctica

educativa. 

- Elaboración, lectura e exposición dos traballos voluntarios e/ou en grupo.

- A propia lectura musical como unha linguaxe mais de expresión e comunicación.

11. DESENVOLVEMENTO DAS TIC                                                                                            

-  Emprego  das  aulas  abalar  e  TIC  en  certas  sesións  para  traballar  con  programas

relacionados coa edición musical e/ou plástica e visual.

-  Uso de canón proxector  para  o  traballo  coas diferentes  partituras,  musicogramas e

outros aspectos relacionados coa expresión plástica.
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- Utilización de sofware, audios e vídeos relacionados cos contidos da área.

- Uso da aplicación, MUSYC . É unha aplicación innovadora que permite aos alumnos

compoñer as súas propias pezas , deseñando formas e figuras na pantalla.

1  2  .   OS VALORES NA EDUCACIÓN:                                                                                              

Papel das manifestacións artísticas na formación de valores

A educación artística é unha vía de gran importancia para o logro dunha educación

estética pola forma agradable en que leva a mensaxe e os seus contidos a través da

música, as artes plásticas, o teatro, a literatura, danza e cinematografía. Forma aptitudes

e  actitudes,  desenvolve  capacidades,  coñecementos,  habilidades  e  hábitos  para

comprender a arte nas súas variadas manifestacións e condicións históricas e sociais.

Sánchez Ortega (2001) expón que dentro da educación artística ten gran importancia o

equilibrio  entre  as  influencias  de  cada  unha  destas  manifestacións.  O coñecemento

destas  contribúe  ao  logro  dun  carácter  interdisciplinario,  o  que  se  reverte  na

comprensión das distintas artes e o seu verdadeiro goce.

Para  o  logro  da  formación  estética  e  a  verdadeira  comprensión  da  arte  o  individuo

require dunha preparación desde a súa nenez, pero ademais necesítase da sociedade, a

familia, os medios de difusión masiva; todos deben accionar conxuntamente.

As diferentes manifestacións artísticas, son, por tanto, a vía de comunicación da arte,

cada  unha  coas  súas  peculiaridades,  características  e  principios.  A  plástica,  por

exemplo,  utiliza  imaxes,  é  unha  comunicación  visual  e  suxestiva,  a  través,

principalmente da pintura, escultura e arquitectura;  a música,  pola súa banda,  utiliza

unha linguaxe auditivo, a través dos sons e as voces que emiten diferentes mensaxes de

acordo coas características destas, é unha das manifestacións de maior aceptación; o

teatro, a danza, a radio, a televisión, e o cinema, son comunicadoras por excelencia, con

moita aceptación do público; e a literatura é maxia en si, crea todo un universo para o

lector. Todas están dirixidas a cumprir unha función comunicativa e a achegar un maior

coñecemento e cultura ao educando.
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Entre as manifestacións artísticas, o teatro é unha manifestación ritual que plasma a

necesidade do ser humano de contemplarse e de reflectirse e, igualmente, o seu anhelo

de  metamorfose,  de  encarnar  outros  papeis  distintos  ao  propio.  Constitúe  unha

ferramenta  exploratoria  que  proporciona  coñecemento  sobre  a  realidade  e  reflexión

sobre o propio ser humano. Mediante o seu cerimonial a persoa componse unha imaxe

de si e satisfai a necesidade de mirarse. É un espello no que verse representado.

Ao  contemplar  nel  determinadas  condutas  analízanse  as  propias  por  similitude,

contraste  ou  diferenza  de  maneira  nova.  E  en  moitos  casos,  motiva  un  cambio  de

perspectiva, porque ao verse proxectado obsérvase a realidade desde outros ángulos.

Personaxes e situacións describen a propia realidade de forma non coñecida ou revelan

a visión dos outros, sobre como se nos ve.

Reflexo da propia imaxe, é tamén escenario para coñecer outras posibilidades. O teatro

ofrece a experiencia singular de que a persoa se achegue a outros papeis e a outras

perspectivas, mediante a vivencia directa como espectadores ou actores.

A análise e comentario de textos e de espectáculos ten que potenciar as capacidades de

autocrítica  e  de  crítica  da  realidade.  Pola  súa  banda,  as  actividades  de  expresión

dramática, que son independentes do teatro, aínda que usen moitos elementos da súa

linguaxe e código expresivo, constitúen unha actividade interdisciplinar por excelencia e

deben enfocarse para conseguir:

Abrir ao máximo a percepción, desenvolver as capacidades sensoriais e sensitivas para

adquirir un tipo de presenza curiosa, interesada e crítica en todo o que nos rodea.

Instalarse nun espazo creativo  onde as persoas sexan protagonistas  e compañeiros

nunha aventura común,

Estimular  a  actividade  expresiva  como  forma  concreta  de  acción  e  de  compromiso

persoal na construción solidaria dun mundo máis humano.

O alicerce da pedagoxía da expresión dramática na idade escolar radica no xogo e o seu

enorme potencial de aprendizaxe creadora. A expresión dramática implica ás persoas na

súa totalidade e establece relacións interpersoais activas propicias para o encontro e a

comunicación. É unha ocasión privilexiada para o traballo cooperativo e o impulso de

actitudes morais básicas como o respecto, o diálogo e a participación responsable.
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O traballo en grupo e, sobre todo, en equipo fomenta a sociabilidade e fai que se tome

conciencia da súa posición entre os compañeiros. Os nenos entón teñen a oportunidade

de asentala ou de modificala, iniciando cambios de comportamento que o xogo facilita.

Así mesmo, dende moi pequenos, ao realizar un proxecto en común, comprenden a

importancia de cada tarefa e a utilidade de respectar as regras, han de conquistar un

lugar sen invadir outros, aprenden a cooperar, desenvolven unha conciencia colectiva. O

paso  voluntario  do  “o  meu”  ao  “noso”  é  seguramente  un  dos  seus  aspectos  máis

humanos, afectivos, perdurables e educativos. A asunción doutros roles desempeña un

papel decisivo no crecemento do xuízo moral. Colocarse nun papel distinto a si mesmo é

a postura que permite sopesar as esixencias dos demais contra as propias e ofrece

unha oportunidade enriquecedora e viva, de confrontación de puntos de vista.

A vertente moral das prácticas dramáticas pode identificarse tamén como a posibilidade

de sentir, pensar e ser de maneiras infinitamente máis variadas que as que se teñen

asignadas e comunmente utilízanse. Serve para que se coñezan mellor,  sexan máis

permeables e, talvez, máis dispostos á solidariedade.

En resumo, unha obra de teatro escolar pode ter efectos pedagóxicos e didácticos e

incidir na educación e formación de valores, se se aproveita o gran caudal de enerxía

que o estímulo do xogo produce no neno, para despois deixalo fluír á súa vida cotiá.

É indispensable  para  a educación e formación de valores,  a  adquisición dunha boa

cultura, influíndo de maneira moi positiva no desenvolvemento de hábitos nos nenos de

idade escolar de 3 a 12 anos e na súa aprendizaxe, e fomentando habilidades como:

observar, escoitar, falar, comprender, explicar, comentar, valorar; incidindo ademais na

correcta educación formal e ampliando o ángulo formativo para que teñan unha maior

visión do por que e o para que dos feitos e fenómenos do mundo. Esta descobre facetas

que permiten achar algo extraordinario no ordinario e viceversa.

Os discentes crecen, fisicamente crecen dunha maneira visible e crecen ademais cando

aprenden algo, cando entran a posuír algo, e fixeron algo ben. O único camiño aberto á

prosperidade constante e fácil, é o coñecemento cultural.

A formación integral do escolar de 3 a 12 anos ten entre as súas arestas a formación

ideo-estética,  pero  como  proceso  dialéctico  as  particularidades  entre  uns  e  outros

tenden  a  desaparecer  durante  o  traballo  educativo.  Este  proceso  dialéctico  está

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)
100



orientado cara á asimilación consciente da ideoloxía por parte do home, á influencia

sobre as masas a través de institucións culturais e a arte resulta útil para o coñecemento

da realidade, a educación e a consolidación das calidades capaces de asegurar o triunfo

do home, de tal caso, a arte resulta unha alternativa significativa para cumprir este fin se

se ten en conta que a arte e a actividade artística non son un complemento senón unha

necesidade.

As  actividades  artísticas  fomentan  as  capacidades  dos  escolares,  tanto  intelectuais

como espirituais, sentimentos e gustos estéticos, logrando formalos multi-lateralmente.

Apreciando a beleza tanto nas relacións sociais como na natureza e na arte mesmo. E

promovendo  en  todo  momento  a  visión  dinámica  da  unidade  que  existe  entre  os

coñecementos útiles, o desenvolvemento do pensamento creador, a responsabilidade de

actuar no medio natural e social e a formación de valores positivos.

A  expresión  artística  en  todas  as  súas  manifestacións  (plástica,  música,  expresión

corporal, danza, literatura, teatro), coas súas características particulares, está destinada

a cumprir  un importante papel  dentro da educación.  Esta  sempre está en constante

cambio e perfeccionamento e é unha gran ferramenta na formación dun individuo cunha

cultura xeral integral pola súa importancia no desenvolvemento dos campos afectivos,

ademais dos terreos cognitivos.

En xeral recoméndase realizar actividades artísticas que supoñan papeis diferenciados e

complementarios no desenvolvemento do proceso de formación e educación de valores,

en función de:

-  Expresarse  e  comunicarse  producindo  mensaxes  diversas,  utilizando  para  iso  os

códigos e formas básicas e técnicas específicas das distintas linguaxes artísticas.

- Coñecer os medios de comunicación nos que operan a imaxe e o son e os contextos

nos  que  se  desenvolven,  sendo  capaz  de  apreciar  criticamente  os  elementos  de

interese expresivo e estético.

- Espertar a curiosidade dos alumnos para a música e a plástica, tentando incentivalos a

tocar,  compoñer  e  respectar  todo  tipo  de  obras  ou  pezas  artísticas,  gozando  da

estimulación dos sentidos e sentimentos que nos producen os mesmos.

CEIP DA RAMALLOSA (TEO)
101



-  Propiciar  o  traballo  e  as  relacións  sociais  e  persoais,  tendo  en  conta  que  todas

actividades se levan a cabo en grupo. Isto leva aos discentes a potenciar e respectar

tanto a súa eficacia persoal como a das actividades dos seus semellantes.

-  Promover  a  creatividade  musical  e  artística  dos  alumnos,  durante  o  exercicio  do

pensamento abstracto.

-  Coñecer e poñer en alza o legado cultural e histórico deixado nos diferentes períodos

da  historia  da  música  e  outras  manifestacións  artísticas.  Así  coma dos  diferentes

autores e manifestacións artísticas na actualidade.

1  3  .   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS                                                                          

- Fichas de reforzo e ampliación.

- Xogos didácticos

- Ordenadores persoais e o do mestre (Proxecto Abalar)

- Canón proxector e EDI. Traballo con actividades TIC.

- Material audiovisual que complemente aos contidos.

- Material de apoio: partituras, musicogramas, recursos fotocopiables, libros…

- Material plástico variado: cartolinas, témperas, cores, plastilina, tesoiras,…

Outros materiais relacionados coa construción de instrumentos.

- Material funxible: folios, tesoiras, borrachas, lapis, etc.

- Instrumentos:

o De uso persoal  : Ukelele, culleres, pandeireta, Instrumentos virtuais a través 

do Pc ou tableta de uso persoal,...

 Frauta (Actividade suspendida temporalmente pola alerta sanitaria do 

COVID 19, a expensas das consideracións que nos faga sobre esta 

parte do currículum a Consellería e o Ministerio de Educación). 
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o Do centro e uso compartido  : Instrumental ORFF (PAI e PDI),...

 Estes usaranse de xeito moi puntual! E de ser o caso extremando as 

medidas de hixiene e desinfección estipuladas debido á alerta sanitaria

pola COVID 19.

14. ACTUACIÓNS ANTE POSIBLES CONFINAMENTOS. TELETRABALLO 

A pesares de non estar previsto, en principio, se as circunstancias así o fixesen preciso,

debido á crise do COVID 19, facilitaremos o desenvolvemento de todas as actividades

da Área coa maior “normalidade”, e dando as maiores facilidades tanto ao alumnado

como ás familias. E incluso afondar noutras que non poderiamos tratar en período lectivo

normalizado, debido ao baixo número de horas que se destina ás nosas especialidades

(Ed. Plástica e Ed, Musical). Por suposto, isto non é o desexable, pois nada é mellor

para  discentes,  docentes  e  familias  que  unha  educación  presencial  e  da  máxima

calidade.

Deste xeito,  sempre de maneira aberta  e cunha temporalidade totalmente flexible,  o

abano de posibilidades de traballo para os discentes está prevista e buscaremos que

sexa da máxima calidade.

A continuación, achegamos os diferentes enlaces dos blogues de Aula dos mestres/as

de Ed. Plástica e Ed Musical. Todos eles, aloxados na Páxina Web do Centro, para

aceder  en  calquera  momento  que  fose  preciso  ás  actividades  propostas  de  xeito

telemático durante un “posible confinamento”, dun xeito rápido e funcional.

Outras actividades “pechadas” da intranet non as podemos colgar pola confidencialidade

no seu aceso. Caso de Edixgal, a Aula Virtual, Plataformas Online de Editoriais, etc

EDUCACIÓN PLÁSTICA:

English Blog: Blogue de Lingua Inglesa e Arte

http://englishblogjanet.blogspot.com/     

Bilingüal Section, “Artistteo”: Blogue de Seccións Bilingües/Plástica

https://artistteo.blogspot.com/     

EDUCACIÓN MUSICAL:
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“  Proxecto   Uke  Cole  ”  : Blogue adicado ao estudo dun dos instrumentos “rei” da Aula de 

Música, “O Ukelele”. Proxecto que naceu fai xa dous cursos escolares e do que nos 

sentimos máis que orgullosos. 

https://proxectoukecole.blogspot.com/ 

“Proxecto    de Percusión Tradicional Galega  ”  :   Páxina Web adicada ao estudo da

práctica  Instrumental  da  Pandeireta,  o  canto  e  outros  instrumentos  tradicionais.

https://www.ramallosamusical.com  /     

A batería e o baixo eléctrico na aula:     Nestes dous blogues, os discentes poderán 

accerder a diferentes titoriais para iniciarse na práctica instrumental deste dous 

instrumentos que tamén tocaremos na aula.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa/taxonomy/term/135 

Aula de música: Actividades Programadas por niveis ante posibles “confinamentos”.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa/taxonomy/term/72 

Músic@s   Galeg@s  :   Proxecto para fomentar o coñecemento da nosa música e cultura 

Galega durante o Confinamento. A través da presentación semanal de diferentes artistas

destacados do noso panorama musical.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa/taxonomy/term/121 

VídeoLog’  s   didáctico  s  :   Proxecto para aprender Teoría Musical, Historia da Música e 

outras curiosidades a través de vídeos/youtubers Educativos...

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa/taxonomy/term/126  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa/taxonomy/term/134 

Blogue de Óscar: Blogue no que compartimos traballos realizados no Centro e/ou polos

cativos do Cole, relacionados coa Área de Ed. Musical. O Obxectivo é motivar aos 

discentes e familias nas súas casas, nestes momentos tan difíciles.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa/taxonomy/term/118     
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A parte  das  pautas  xa  precisadas  ao  longo  desta  programación,  elaboramos  como

axuda no noso proceso de auto-avaliación un “cadro de seguimento” como ferramenta

para axudarnos a ser críticos no noso proceso de ensino aprendizaxe e poder reflectir o

resultado  ao  final  do  curso  académico  e/ou de  cada  unha das  avaliacións de  cada

trimestre.

Así  pretendemos  deixarmos  constancia  tanto  do  bo  como  do  malo  pois  estamos

inmersos nun traballo no que o importante é aprender cada día e tentar mellorar en todo

o posible como docentes.

ASPECTOS A  AVALIAR
QUE HAI QUE

DESTACAR...

QUE HAI QUE

MELLORAR...

PROPOSTAS DE

MELLORA PERSOAL

Temporalización das U.D

Desenvolvemento dos

Obxectivos Didácticos.

Manexo dos contidos na

unidade

Realización de tarefas

Recursos

Claridade nos criterios 

de avaliación

Uso de diversas

ferramentas de avaliación

Atención á diversidade
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      Ed. Plástica Ed. Musical

- Mª Cruz Otero Liste (Seccións Bilingües 1º Nivel)      - Óscar Suárez Carbia

- Mª Isabel Turnes García (2ºA Ed. Primaria)          (Todos os niveis)

- Vanessa Magariños Paz (2ºB Ed. Primaria)

- Mª Sol Mosquera Botana (3ºA Ed. Primaria)

- Noé Rañón Viela (3ºB Ed. Primaria)

- Mª del Carmen Álvarez Garea (3ºC Ed. Primaria)

- Manuel Valiño Ron (4ºA Ed. Primaria)

- Carmen Midón López (4ºB Ed. Primaria)

- Mª Jesús Mateos Macías (4ºB Ed. Primaria)

- Celso Fernández Arias (5ºA Ed. Primaria)

- Mercedes Buján Mirás (5ºB Ed. Primaria)

- Manuel Antonio Lareo Camiña (5ºC Ed. Primaria)

- José Francisco Nanín Castro (6ºA Ed. Primaria)

- Mª Jesús Llecha Galiñanes  (6ºB Ed. Primaria)
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