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XUSTIFICACIÓN: 

 Tendo en conta que imos evolucionando cara á unha sociedade máis aberta ao 
exterior, é cada vez máis importante e necesario estar capacitado para a comunicación en 
varias linguas, e ter así algunha garantía no mercado de traballo. 

 
A aprendizaxe das linguas estranxeiras supón o desenvolvemento de competencias 

lingüísticas, discursivas e culturais. Este proceso de adquisición lingüística, permite o que se 
dá en chamar “diálogo de culturas”, sendo a aula o primeiro espazo de encontro onde o 
profesorado pasa a ser un mediador entre a cultura materna e a estranxeira, situándose 
entre o universo coñecido e o exterior ou remoto. 

 
Sendo a diversidade lingüística e cultural unha das características principais da 

maioría dos pobos do mundo, temos que entender que se está a producir un cambio social 
global, que ven condicionada por tres feitos que marcan a situación lingüística e cultural do 
noso país: 

 por un lado, a integración europea, coa facilidade para o intercambio de todo 
tipo de bens, incluídos a información e recursos culturais; 

 por outro, o fenómeno da globalización, e, en particular, a potenciada polas 
novas tecnoloxías, co evidente perigo de uniformización que conleva; 

 e finalmente, a emigración, fenómeno social humano que suscita unha 
crecente preocupación pola crise actual, especialmente dura no noso estado. 

 
En base a todo o exposto, o CEIP PLURILINGÜE Ricardo Tobío, quere integrarse na 

carreira pola europeización dos centros educativos galegos e pretende ofertar ao seu 
alumnado unha formación integral fomentando o plurilingüismo e estimulando a aprendizaxe 
das linguas, ata conseguir unha capacidade real de comunicación en calquera dos idiomas 
traballados. 

 
O feito de escoller a área de educación musical para este fin, baséase nas seguintes 

reflexións: 

 as cancións conteñen lingua auténtica, proporcionando vocabulario e 

gramática, 

 permiten traballar a pronunciación, 

 favorecen o coñecemento dos aspectos culturais da lingua inglesa, 

 favorecen a asociación da lingua coa cultura, 

 a música estimula as emocións, a sensibilidade e a imaxinación, 

 as cancións posúen a capacidade de “engancharse” á memoria, o que deriva 

nunhas consecuencias positivas para a lingua a estudo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipricardotobio/


NIVEL: 1º, 2º e 3º DE PRIMARIA 
ÁREA: EDUCACIÓN MUSICAL 
IDIOMA: INGLÉS 
TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA: 30 sesións de 54 minutos. 
RECURSOS TIC UTILIZADOS: 

 Ordenador de aula, con conexión a Internet. 

 Equipo de megafonía completo. 

 Proxector. 

 
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABALLAN: 

 Comunicación lingüística (CCL). As cancións e as dramatizacións sinxelas son 

un vehículo propicio para a adquisición de novo vocabulario, e para o 

desenvolvemento de capacidades relacionadas coa fala, como a respiración, a 

dicción e a articulación. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). A través do traballo rítmico, así como a través dos procesos de 

ordenación, seriación, repetición e alternancia, proporcionalidade e numeración 

implícitos en gran parte das actividades musicais, tanto vocais, como 

instrumentais ou de movemento. O traballo perceptivo dos sons, serve como 

acicate para a creación artística, xa que explora, manipula e incorpora o mundo 

físico a ditas creacións. 

 Competencia dixital (CD). A través do uso da tecnoloxía como ferramenta para 

amosar proxectos relacionados coa música e acercar ao alumnado á creación 

de producións artísticas. Tamén desenvólvese a competencia na busca de 

información sobre manifestacións artísticas. 

 Aprender a aprender (CAA). Proporciona protocolos de indagación e 

planificación de procesos susceptibles de ser utilizados noutras aprendizaxes. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). A posta en marcha de actitudes de 

respecto, aceptación e entendemento no traballo en grupo que supón ás 

interpretacións musicais. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). A creatividade esixe 

actuar con autonomía, barallando posibilidades e iniciativas, e propoñendo 

solucións. Isto tamén pode xerar flexibilidade xa que nun mesmo suposto, soen 

darse varias respostas. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). En todos os seus aspectos. 

 
OBXECTIVOS: 

A. LINGÜÍSTICOS. 

 Saudar con “Good morning” or “Good afternoon”, calquera é axeitado. 

 Coñecer e utilizar as palabras ““high, deep, strong, soft, short, long” 

relacionadas coa música ou os sons. 

 Clasificar, en inglés, os instrumentos de pequena percusión nas tres 

familias básicas: “wood, metal, skin/parchment.” 

 Coñecer as palabras “note,” “scale,” “clef”, “silence”, “noise”. 

 Coñecer os nomes, en inglés, dos catro instrumentos de corta fretada: 

“violin, viola, cello, double bass.” 

 Coñecer, identificar e interpretar as notas musicais en inglés, a través de 

cancións. 



 Coñecer, en inglés, as partes do piano: “keys, cords, resonance box, 

pedals.” 

 Coñecer, en inglés, os nomes dos instrumentos de pequena percusión de 

madeira utilizados na clase: “claves, maracas, chinese box, castanets.” 

 Reafirmar o vocabulario estudado nas clases de inglés, a través de 

cancións. 

 Reafirmar vocabulario non específico da área de música: “stand up”, “sit 

down”, “no running”, “listen”. 

 

B. NON LINGÜÍSTICOS DA ÁREA DE MÚSICA. 

 Aprender, memorizar e interpretar cancións adaptadas á idade do 
alumnado. 

 Recoñecer elementos sinxelos da linguaxe musical. 
 Diferenciar o son e o silencio, e representalos graficamente. 
 Identificar o pentagrama e a clave de sol. 
 Acompañar melodías e cancións sinxelas marcando o pulso. 
 Recoñecer e diferenciar o acento dentro de ritmos sinxelos. 
 Aprender os nomes das sete notas musicais, e ordenalas ascendente e 

descendentemente. 
 Distinguir os sons pola súa duración en curtos e longos. 
 Diferenciar os sons pola súa altura en agudos e graves. 
 Diferenciar os sons pola súa intensidade en fortes e suaves. 
 Distinguir timbres de sons coñecidos. 
 Manipular instrumentos de pequena percusión, e utilizalos de maneira 

correcta para producir ritmos. 
 Aprender, memorizar e interpretar cancións adaptadas á idade do 

alumnado. 
 Bailar unha danza sinxela, con movementos básicos e binarios. 
 Recoñecer a clave de sol e debuxala correctamente no pentagrama. 
 Identificar a “negra” como figura musical e aprender a debuxala 

correctamente. 
 Coñecer as partes da figura: cabeza e plica. 
 Recoñecer e diferenciar o acento dentro de ritmos sinxelos. 
 Repasar os nomes das sete notas musicais, e ordenalas ascendente e 

descendentemente. 
 Clasificar os instrumentos de pequena percusión en tres familias (madeira, 

metal e pel (ou parche). 
 Identificar auditivamente instrumentos segundo á familia á que pertencen. 
 Aprender e memorizar rimas e adiviñas, vocalizando e marcando ritmos 

axeitados. 
 Escoitar, aprender e interpretar cancións típicas de Entroido. 
 Iniciar a diferenciación dos “matices” na música. 
 Visualizar, escoitar e identificar os catro instrumentos de corda fretada, 

recoñecendo as partes dos mesmos. 
 Realizar audicións activas de obras musicais nas que se utilizan 

instrumentos de corda fretada. 
 Bailar unha danza sinxela, con ritmo ternario. 
 Identificar a “corchea” como figura musical e aprender a debuxala 

correctamente. 
 Repasar as partes da figura: cabeza e plica, e coñecer unha parte nova: o 

corchete. 
 Acompañar melodías e cancións sinxelas marcando o pulso. 



 Recoñecer e diferenciar o acento dentro de ritmos sinxelos, binarios, 
ternarios e cuaternarios. 

 Realizar ditados rítmicos con negras e corcheas. 
 Identificar auditiva e visualmente nun pentagrama, as notas “mi” e “sol”. 
 Escoitar e identificar auditiva e visualmente o piano, como instrumento de 

corda. 
 Recoñecer e distinguir as partes básicas dun piano: teclas, cordas, caixa de 

resonancia e pedais. 
 Recoñecer as liñas divisorias dentro dun pentagrama. 
 Introducir os compases binarios, ternarios e cuaternarios, utilizando un “tren 

musical” como motivación. 
 Recoñecer o silencio de negra, como parte da linguaxe musical, dentro dun 

pentagrama. 
 Identificar e interpretar ritmos con negras, corcheas e silencios de negra. 
 Aprender a ler ritmogramas sinxelos, con negras, corcheas e silencios de 

negra. 
 Realizar ditados melódicos moi sinxelos, coas notas “mi” e “sol”. 
 Realizar audicións activas de obras musicais nas que se utiliza o piano. 
 Promover o desenvolvemento do oído interno como método de 

interiorización de compases. 
 

 
CONTIDOS 

C. LINGÜÍSTICOS. 

 O saúdo. “Good morning”. “Good afternoon”. 

 Linguaxe musical sinxelo: “high, deep, short, long, Strong, soft, note, scale, 

clef, silence, noise” 

 Notas musicais. 

 Nomes de instrumentos ou partes dos instrumentos. “claves, maracas, 

chinese box, castanets, violin, viola, cello, double bass, keys, cords, 

resonance box, pedals”. 

 Vocabulario básico. 

 

 

D. NON LINGÜÍSTICOS DA ÁREA DE MÚSICA. 

 Cancións adaptadas. 
 Concepto de liña e espazo. 
 Silencio e son. 
 Iniciación ao pentagrama e á clave de sol. 
 Pulso e acento. 
 O nome das notas. 

 Elementos do son: duración, altura, intensidade e timbre. 
 Instrumentos de pequena percusión. 
 Cancións adaptadas. 
 O movemento: danza sinxela. 
 A clave de sol. 
 Figuras: a negra. 
 Familias de instrumentos de percusión. 
 Rimas e adiviñas. 
 O Entroido. 
 O matiz. 
 Instrumentos de corda fretada. 



 Cancións adaptadas. 
 Movemento: danza sinxela en compás ternario. 
 A figura musical: corchea. 
 Os silencios: silencio de negra. 
 Introdución ás liñas divisorias. 
 As notas “mi” e “sol”. 
 Introdución aos compases. 
 Os ritmogramas. 
 Instrumentos de corda: o piano. 
 O oído interno. 

 
TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN. 
 Unha sesión semanal de 54 minutos, coincidente co horario de educación musical do 
centro para cada nivel educativo, durante todo o curso. 
 
ESTADAXE. 

As actividades propostas adaptaranse aos alumnos con necesidades específicas de 
apoio educativo coas que nos atopemos ao impartir as actividades: 

 
- Para alumnado con dificultades visuais poderanse adaptar os traballos impresos, así 
como facilitar a situación na aula á hora de visualización co proxector. 
- Para alumnado con dificultades auditivas, poderase traballar con auriculares. 
- Para alumnado con dificultades na aprendizaxe, adaptaranse os obxectivos e 
contidos cando as necesidades así o requiran, seleccionando as actividades polo seu 
grao de dificultade. 
- Engadiranse actividades de ampliación en caso necesario. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Os criterios de avaliación serán os seguintes: 
 
E. LINGÜÍSTICOS. 

 Coñece e utiliza a terminoloxía específica estudada relacionada coa 

música. 

 Comprende oralmente e por escrito os contidos traballados. 

 
F. NON LINGÜÍSTICOS DA ÁREA DE MÚSICA. 

 Memorizar e cantar, sen berrar, cancións, disfrutando coa música. 
 Recoñece e diferenza unha liña dun espazo dentro do pentagrama. 
 Produce ritmos sinxelos acompañando cancións, co seu corpo e con 

instrumentos de pequena percusión. 
 Diferenza sons curtos de sons longos. 
 Diferenza sons agudos de sons graves. 
 Diferenza sons fortes de sons suaves. 
 Distingue distintos timbres de sons traballados na aula. 
 Coñece e ordena correctamente as notas da escala musical. 
 Identifica unha clave de sol, dentro e fóra do pentagrama. 
 Utiliza os instrumentos da aula con respecto e corrección. 
 Memoriza e canta, sen berrar, cancións, disfrutando coa música. 
 Recoñece, diferenza e debuxa a clave de sol dentro do pentagrama. 
 Produce ritmos binarios e cuaternarios acompañando cancións, co seu 

corpo e con instrumentos de pequena percusión. 
 Diferenza, de forma básica, “matices” en cancións sinxelas. 



 Identifica a “negra” como figura musical e é capaz de debuxala 
correctamente. 

 Recoñece as partes da figura musical: cabeza e plica. 
 Nomea e ordena correctamente as notas musicais. 
 Distingue o son dun instrumento de corda fretada. 
 Identifica e distingue visualmente os catro instrumentos de corda fretada: 

violín, viola, violonchelo e contrabaixo. 
 Identifica as partes básicas dun instrumento de corda fretada. 
 Vocaliza e expresa con ritmo axeitado, rimas e adiviñas. 
 Canta algunha canción típica do Entroido, estudada na clase. 
 Utiliza os instrumentos da aula con respecto e corrección. 
 Memorizar e cantar, sen berrar, cancións, disfrutando coa música. 
 Baila unha pequena peza do patrimonio cultural galego. 
 Recoñece, diferenza e debuxa as figuras negra, corchea e silencio de negra 

no pentagrama. 
 Produce ritmos binarios, ternarios e cuaternarios acompañando cancións, 

co seu corpo e con instrumentos de pequena percusión. 
 Recoñece as partes da figura musical: cabeza, plica e corchete. 
 Recoñece e debuxa correctamente as notas “mi” e “sol” dentro do 

pentagrama. 
 Distingue auditivamente o son do piano. 
 Identifica e distingue visualmente o piano e as súas partes: teclas, cordas, 

caixa de resonancia e pedais. 
 Completa ritmogramas con corrección. 
 Distingue os distintos compases: binario, ternario e cuaternario, de forma 

básica, con grafías alternativas. 
 Utiliza os instrumentos da aula con respecto e corrección. 
 

 
Os instrumentos de avaliación serán as observacións directas sobre o traballo 

oral ou escrito feito na aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIVEL: 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA 
ÁREA: EDUCACIÓN MUSICAL 
IDIOMA: INGLÉS 
TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA: 30 sesións de 54 minutos. 
RECURSOS TIC UTILIZADOS: 

 Ordenador de aula, con conexión a Internet. 

 Equipo de megafonía completo. 

 Proxector. 

 
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABALLAN: 

 Comunicación lingüística (CCL). As cancións e as dramatizacións sinxelas son 

un vehículo propicio para a adquisición de novo vocabulario, e para o 

desenvolvemento de capacidades relacionadas coa fala, como a respiración, a 

dicción e a articulación. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). A través do traballo rítmico, así como a través dos procesos de 

ordenación, seriación, repetición e alternancia, proporcionalidade e numeración 

implícitos en gran parte das actividades musicais, tanto vocais, como 

instrumentais ou de movemento. O traballo perceptivo dos sons, serve como 

acicate para a creación artística, xa que explora, manipula e incorpora o mundo 

físico a ditas creacións. 

 Competencia dixital (CD). A través do uso da tecnoloxía como ferramenta para 

amosar proxectos relacionados coa música e acercar ao alumnado á creación 

de producións artísticas. Tamén desenvólvese a competencia na busca de 

información sobre manifestacións artísticas. 

 Aprender a aprender (CAA). Proporciona protocolos de indagación e 

planificación de procesos susceptibles de ser utilizados noutras aprendizaxes. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). A posta en marcha de actitudes de 

respecto, aceptación e entendemento no traballo en grupo que supón ás 

interpretacións musicais. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). A creatividade esixe 

actuar con autonomía, barallando posibilidades e iniciativas, e propoñendo 

solucións. Isto tamén pode xerar flexibilidade xa que nun mesmo suposto, soen 

darse varias respostas. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). En todos os seus aspectos. 

 
OBXECTIVOS: 

G. LINGÜÍSTICOS. 

 Saudar axeitadamente. 

 Coñecer e utilizar palabras  relacionadas coa música ou os sons. 

 Clasificar, en inglés, os instrumentos de corda. 

 Coñecer as palabras “minim, crochet, quavers, semiquavers”. 

 Coñecer os nomes, en inglés, dalgúns  instrumentos de vento: “clarinet, 

bassoon, saxophone, transverse flute, etc.” 

 Coñecer, identificar e interpretar as notas musicais en inglés, a través de 

cancións. 

 Coñecer, en inglés, os nomes dos instrumentos de pequena percusión de 

madeira utilizados na clase: “xylophone, cymbals, tambourine.” 



 Reafirmar o vocabulario estudado nas clases de inglés, a través de 

cancións. 

 Reafirmar vocabulario non específico da área de música: “stand up”, “sit 

down”, “no running”, “listen”. 

 

H. NON LINGÜÍSTICOS DA ÁREA DE MÚSICA. 

 Aprender, memorizar e interpretar cancións adaptadas á idade do 
alumnado. 

 Recoñecer elementos sinxelos da linguaxe musical. 
 Diferenciar o son e o silencio, e representalos graficamente. 
 Identificar o pentagrama e a clave de sol. 
 Acompañar melodías e cancións sinxelas marcando o pulso. 
 Recoñecer e diferenciar o acento dentro de ritmos sinxelos. 
 Aprender os nomes das sete notas musicais, e ordenalas ascendente e 

descendentemente. 
 Distinguir os sons pola súa duración en curtos e longos. 
 Diferenciar os sons pola súa altura en agudos e graves. 
 Diferenciar os sons pola súa intensidade en fortes e suaves. 
 Distinguir timbres de sons coñecidos. 
 Manipular instrumentos de pequena percusión, e utilizalos de maneira 

correcta para producir ritmos. 
 Aprender, memorizar e interpretar cancións adaptadas á idade do 

alumnado. 
 Bailar unha danza sinxela, con movementos básicos e binarios. 
 Recoñecer a clave de sol e debuxala correctamente no pentagrama. 
 Identificar a “corchea” como figura musical e aprender a debuxala 

correctamente. 
 Coñecer as partes da figura: cabeza, plica e corchete. 
 Recoñecer e diferenciar o acento dentro de ritmos sinxelos. 
 Repasar os nomes das sete notas musicais, e ordenalas ascendente e 

descendentemente. 
 Clasificar os instrumentos de pequena percusión en tres familias (madeira, 

metal e pel (ou parche). 
 Identificar auditivamente instrumentos segundo á familia á que pertencen. 
 Aprender e memorizar rimas e adiviñas, vocalizando e marcando ritmos 

axeitados. 
 Escoitar, aprender e interpretar cancións típicas de distintas épocas do ano. 
 Iniciar a diferenciación dos “matices” na música. 
 Visualizar, escoitar e identificar os instrumentos de vento, recoñecendo as 

partes dos mesmos. 
 Realizar audicións activas de obras musicais nas que se utilizan 

instrumentos de corda fretada. 
 Bailar unha danza sinxela, con ritmo cuaternario. 
 Identificar a “semicorchea” como figura musical e aprender a debuxala 

correctamente. 
 Repasar as partes da figura: cabeza e plica, e coñecer unha parte nova: o 

corchete. 
 Acompañar melodías e cancións sinxelas marcando o pulso. 
 Recoñecer e diferenciar o acento dentro de ritmos sinxelos, binarios, 

ternarios e cuaternarios. 
 Realizar ditados rítmicos con negras e corcheas. 
 Identificar auditiva e visualmente nun pentagrama, as notas musicais. 
 Recoñecer as liñas divisorias dentro dun pentagrama. 



 Introducir os compases binarios, ternarios e cuaternarios, utilizando un “tren 
musical” como motivación. 

 Recoñecer os silencios, como parte da linguaxe musical, dentro dun 
pentagrama. 

 Identificar e interpretar ritmos con negras, corcheas e silencios de negra. 
 Aprender a ler ritmogramas sinxelos, con negras, corcheas, semicorcheas e 

silencios. 
 Realizar ditados melódicos moi sinxelos, coas notas musicais. 
 Realizar audicións activas de obras musicais nas que se utiliza o piano. 
 Promover o desenvolvemento do oído interno como método de 

interiorización de compases. 
 

 
CONTIDOS 

I. LINGÜÍSTICOS. 

 O saúdo. “Good morning”. “Good afternoon”. 

 Linguaxe musical: “minim, crochet, quavers, semiquavers” 

 Notas musicais. 

 Nomes de instrumentos ou partes dos instrumentos. “bassoon, clarinet, 

saxophone, transverse flute, single reed, double reed, blow hole, fipple” 

 Vocabulario básico. 

 

 

J. NON LINGÜÍSTICOS DA ÁREA DE MÚSICA. 

 Cancións adaptadas. 
 Silencio e son. 
 Reforzo do pentagrama e á clave de sol. 
 Pulso e acento. 
 O nome das notas. 
 Elementos do son: duración, altura, intensidade e timbre. 
 Instrumentos de pequena percusión. 
 Cancións adaptadas. 
 O movemento: danza sinxela.. 
 Figuras: corchea e semicorchea. 
 Familias de instrumentos de vento. 
 Rimas e adiviñas. 
 O matiz. 
 Instrumentos de corda. 
 Cancións adaptadas. 
 Movemento: danza sinxela en compás cuaternario. 
 Os silencios. 
 Introdución aos signos de repetición. 

 As notas musicais. 
 Introdución aos compases. 
 Os ritmogramas. 

 
TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN. 
 Unha sesión semanal de 54 minutos, coincidente co horario de educación musical do 
centro para cada nivel educativo, durante todo o curso. 
 
ESTADAXE. 



As actividades propostas adaptaranse aos alumnos con necesidades específicas de 
apoio educativo coas que nos atopemos ao impartir as actividades: 

 
- Para alumnado con dificultades visuais poderanse adaptar os traballos impresos, así 
como facilitar a situación na aula á hora de visualización co proxector. 
- Para alumnado con dificultades auditivas, poderase traballar con auriculares. 
- Para alumnado con dificultades na aprendizaxe, adaptaranse os obxectivos e 
contidos cando as necesidades así o requiran, seleccionando as actividades polo seu 
grao de dificultade. 
- Engadiranse actividades de ampliación en caso necesario. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Os criterios de avaliación serán os seguintes: 
 
K. LINGÜÍSTICOS. 

 Coñece e utiliza a terminoloxía específica estudada relacionada coa 

música. 

 Comprende oralmente e por escrito os contidos traballados. 

 
L. NON LINGÜÍSTICOS DA ÁREA DE MÚSICA. 

 Memorizar e cantar, sen berrar, cancións, disfrutando coa música. 
 Recoñece e diferenza unha liña dun espazo dentro do pentagrama. 
 Produce ritmos sinxelos acompañando cancións, co seu corpo e con 

instrumentos de pequena percusión. 
 Diferenza sons curtos de sons longos. 
 Diferenza sons agudos de sons graves. 
 Diferenza sons fortes de sons suaves. 
 Distingue distintos timbres de sons traballados na aula. 
 Coñece e ordena correctamente as notas da escala musical. 
 Identifica unha clave de sol, dentro e fóra do pentagrama. 
 Utiliza os instrumentos da aula con respecto e corrección. 
 Memoriza e canta, sen berrar, cancións, gozando coa música. 
 Recoñece, diferenza e debuxa a clave de sol dentro do pentagrama. 
 Produce ritmos binarios e cuaternarios acompañando cancións, co seu 

corpo e con instrumentos de pequena percusión. 
 Diferenza, de forma básica, “matices” en cancións sinxelas. 
 Identifica a “corchea” como figura musical e é capaz de debuxala 

correctamente. 
 Recoñece as partes da figura musical: cabeza, plica e corchete. 
 Nomea e ordena correctamente as notas musicais. 
 Distingue o son dun instrumento de vento. 
 Identifica e distingue visualmente os varios instrumentos distintos. 
 Vocaliza e expresa con ritmo axeitado, rimas e adiviñas. 
 Canta algunha canción típica dalgunha época do ano, estudada na clase. 
 Utiliza os instrumentos da aula con respecto e corrección. 
 Memorizar e cantar, sen berrar, cancións, gozando coa música. 
 Baila unha pequena peza do patrimonio cultural galego. 
 Recoñece, diferenza e debuxa as figuras negra, corchea, semicorchea e os 

silencios no pentagrama. 
 Produce ritmos binarios, ternarios e cuaternarios acompañando cancións, 

co seu corpo e con instrumentos de pequena percusión. 
 Recoñece as partes da figura musical: cabeza, plica e corchete. 



 Recoñece e debuxa correctamente as notas musicais dentro do 
pentagrama. 

 Distingue auditivamente o son do piano. 
 Identifica e distingue visualmente o piano e as súas partes: teclas, cordas, 

caixa de resonancia e pedais. 
 Completa ritmogramas con corrección. 
 Distingue os distintos compases: binario, ternario e cuaternario, de forma 

básica, con grafías alternativas. 
 Utiliza os instrumentos da aula con respecto e corrección. 
 

 
Os instrumentos de avaliación serán as observacións directas sobre o traballo 

oral ou escrito feito na aula. 
 


