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Os instrumentos medievais 

FICHA DIDÁCTICA 

OS INSTRUMENTOS MEDIEVAIS NA ARQUIVOLTA DO PÓRTICO DO 

PARAÍSO – CATEDRAL DE OURENSE 
 

O obxectivo xeral é coñecer o patrimonio cultural de Ourense como 

reflexo da nosa identidade e da nosa historia. 

Patrimonio poderíase definir como o conxunto de obras ou restos, materiais ou 

inmateriais, que presentan uns valores estéticos, históricos, simbólicos e 

lingüísticos que son relevantes para coñecer á historia dun lugar. 

Coñecendo o patrimonio da nosa  cidade desenvólvense valores como a 

solidariedade, o respecto ao diferente, aos valores artísticos, á vez que 

adoptamos unha  actitude crítica e solidaria acadando un mellor desenrolo 

como persoa dentro da sociedade. 

Descrición. 

Antes de comezar, faremos unha recollida de información do que saben da 

Idade Media ,  coordinar os contidos traballados en educación artística con 

CCSS, referentes á sociedade, modo de vida, clases socias, política… 

Empregaremos o escornabot coma un recurso máis para reforzar os contidos 

traballados, en concreto os instrumentos que se empregaban na época 

medieval. 

Obxectivos área de música. 

 Identificar e clasificar os instrumentos da Idade Media. 

 Clasificar os instrumentos musicais a partir da forma de producir o seu 

son:  idiófonos, membranófonos, cordófonos ou aerófonos .  

 Clasificar os instrumentos en familias: corda, vento, percusión 

 Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do noso patrimonio 

cultural 
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 Apreciar a beleza das expresións artísticas 

Contidos traballados. 

a) Instrumentos da Idade Media 

b) Clasificación de instrumentos musicais 

c) patrimonio cultural 

Idade e agrupamentos. 

5º e 6º Curso de Educación Primaria  

En  grupos de 3  alumnos/as  

- Busca e recollida de información relevante sobre o patrimonio cultural e 

artístico unido á historia de Ourense.  

- Realización dun roteiro guiado por Ourense para coñecer os monumentos e 

emblemas da cidade así como as esculturas e estatuas e a quen homenaxean.  

- Aprenderedes a usar Google Earth para observar en 3D, estes lugares de 

interese de Ourense con diferentes perspectivas. 

Temporalización. 

2º Trimestre 

Materiais e recursos precisos. 

Aula con encerado dixital ou proxector con portátil e encerado branco 

Conexión a internet  

Audición: Instrumentos medievais -> 

https://www.youtube.com/watch?v=GzkqG8gKJos 

Visita guiada á Catedral de Ourense 

Cadernos de campo 

Cámara fotográfica. 

https://www.youtube.com/watch?v=GzkqG8gKJos
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Escornabot, taboleiro, cartas do xogo 

Avaliación 

 

 


