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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CEIP San Salvador está emprazado no concello de Vigo, en Teis, nun dos barrios que máis 

vínculo ten co mar e con todo o cómputo de actividades que derivan del: asteleiros, efectos navais, 

pesca, almacéns,... 

En canto ás zonas de influencia os alumnos proceden a maioría do propio barrio, aínda que hai 

alumnado que reside noutras áreas que son igualmente de influencia do centro. 

O colexio está nun barrio que non é maioritariamente de recente construción, e cun combinado de 

vivendas unifamiliares. Así o alumnado procede de familias de clase socioeconómica media ou 

media-baixa. 

En canto ás características físicas do centro hai que sinalar que o edificio consta de dúas ás 

distribuídas en . Arredor destes edificios están situados os patios de recreo. 

A importancia da Educación Musical na etapa de E.P. é enorme, e transversal á totalidade do 

currículo escolar e é vital para a educación integral do alumnado, xa que moitas veces se esquece 

que a música permite, a partir dunha linguaxe non verbal, o desenvolvemento de tódalas 

capacidades que conforman a personalidade: 

Físicas: Mediante o movemento, a danza, a actividade instrumental e o canto. 

Cognitivas ou intelectuais: A través do coñecemento da linguaxe musical aprenden conceptos 

musicais, coñecen e recoñecen cancións e obras musicais. 

Afectivas: Gracias ao canto de cancións con letras axeitadas á realidade infantil, ao tratamento dos 

valores e ás diferentes actividades colectivas 

Para facilitar a concreción curricular na área de Música establécense tres bloques de contidos. Non 

obstante, deben 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: 

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. 

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 
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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. 

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. 

Esta programación da área vai dirixida ao alumnado de primaria cun total de 5 grupos (1º e 2ºestán 

agrupados: 

 

1º e 2º Educación primaria 9 alumnos 

3º Educación primaria 17 alumnos/as 

4º Educación primaria 22 alumnos/as 

5º Educación primaria 18 alumnos/as 

6º Educación primaria 25 alumnos/as 

 

A lingua maioritaria entre o alumnado é o castelán aínda que moi poucos din ser descoñecedores do 

galego, incluso hai familias que empregan este idioma no seu ámbito familiar. A maioría dos que 

din descoñecer o idioma, proceden doutras comunidades. 

A materia de música impartirase en lingua galega. 
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2. CRITERIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA DOCENCIA NA MATERIA DE 

MÚSICA NOS DIVERSOS ESCENARIOS SANITARIOS PREVISTOS. 

a) Actividade lectiva presencial 

Durante o/os períodos nos que a actividade lectiva se desenvolva de xeito exclusivamente 

presencial, desde a materia de música se utilizará a aula virtual como espazo para complementar a 

formación, de xeito que se o desenvolvemento das competencia dixital contribúa a axudar ao 

alumnado a desenvolverse con destreza en dito entorno virtual en caso de confinamiento individual 

ou colectivo.  

Deste xeito se tratará de minimizar a fenda dixital contribuíndo tamén ao maior aproveitamento nas 

materias instrumentais. 

 

b) Actividade lectiva semi-presencial 

No caso de que as autoridades sanitarias obriguen a desenvolver ou reducir a actividade lectiva 

presencial ou de ser preciso o confinamento domiciliario de un/ ou varios alumnos/as durante un 

tempo definido, o traballo na plataformas de ensino online (Aula virtual e Web do centro) se 

incrementará para garantir a formación en ditos períodos. 

 

c) Actividade lectiva online 

No caso de que as autoridades sanitarias obriguen ao peche de aulas, do centro ou confinamento 

total da poboación as ferramentas TIC cobrarán un papel fundamental, xa que a actividade 

docente se desenvolverá por medios virtuais: Aula Virtual, Blogues de Aula ou por 

videoconferencias (a criterio da/do mestre/a e baseándose en criterios de pedagóxicos). 

Dende a aula de música se pendurarán os contidos en formato dixital para garantir a 

comunicación co alumnado e familias facilitando o proceso de ensino – aprendizaxe a distancia. 

d) Actuacións sustitutivas para alumnado afectado pola fenda dixital. 

Para paliar os efectos negativos do alumnado con dificultades dixitais, facilitarase a 

información e o material de traballo polas canles que o centro estableza a tal efecto. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS. 

Segundo o Decreto 105 / 2014 os obxectivos son “os referentes relativos aos logros que o alumnado 

debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 

aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin”: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

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

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

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

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de 

persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 

Galicia. 
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i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as 

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións 

de diversidade afectivo - sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes 

á cultura e á sociedade galegas. 

* Estes obxectivos están, no apartado 5, concretados e relacionados cos contidos, criterios de 

avaliación e cos distintos estándares de aprendizaxe desta área. 

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Segundo o Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades para activar e aplicar de forma 

integrada os contidos propios de cada ensinanza ou etapa educativa para lograr a realización 

axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

Concretando as recomendacións, do Parlamento e o consello europeo sobre as competencias clave 

para a aprendizaxe permanente (2006/962/EC) á programación para o 6º Nivel de Primaria, 

tratarémolas do seguinte xeito. 
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- Comunicación lingüística (CCL).- Desenvolveremos o adestramento das habilidades de escoita 

necesarias na comunicación traballando distintos ritmos e cadencias da fala e con actividades 

relacionadas coa dicción nos tres idiomas. Isto contribuirá ao desenvolvemento (en casos de 

discentes con dificultades) e mellora da comprensión lectora en xeral. Tamén dotaremos ao 

alumnado de ferramentas comunicativas que lle permitan desenvolverse con solvencia en contextos 

culturais e de ocio vinculados á música e á danza. 

- Competencia matemática e competencias en ciencias e tecnoloxía (CMCT).- As proporcións 

matemáticas se tratarán a través da linguaxe musical e os movementos coreográficos. Tamén 

engloba a comprensión do efecto da actividade humana e a responsabilidade de cada un como 

cidadán sensibilizándoos sobre a paisaxe sonora e a ecoloxía acústica (Schaffer). 

- Competencia dixital (CD).- Utilizaremos o ordenador como recurso activo para a procura 

guiada de información, creación de producións (gravación ou transcrición de partituras) e revisión 

de actividades mediante gravación. 

- Aprender a aprender (CAA).- A secuenciación axeitada e a adaptación ás necesidades 

individuais serán a clave do éxito á hora de resolver problemas que se lles plantexen e polo tanto 

incidirán na motivación e no éxito das aprendizaxes. Deste xeito acadaremos que valoren a 

necesidade da perseverancia para o estudio repetitivo que requiren os ensaios musicais. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC).- O respecto polas normas na actividade musical 

desenvolve a destreza do traballo en grupo. Tamén o traballo individual contribuirá ao éxito grupal. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).- A revisión de actividades mediante 

gravacións desenvolverá o criterio propio, coas críticas e autocríticas construtivas. Ademais nas 

UUDDs se fomenta a creatividade con producións propias. Para isto, traballaremos nun clima que 

desenvolva actitudes de esforzo relacionadas coa autoconfianza, a empatía e a cooperación. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC).- Traballaremos desenvolvendo actividades musicais 

de distintas épocas e culturas, permitíndolles enriquecerse mediante o coñecemento de diversos 

modos de expresión artísticos e culturais da música e da danza. Isto será clave para que valoren o 

patrimonio cultural propio e doutras culturas e épocas, baseándose en coñecementos técnicos 

razoados e non só no gusto persoal. 
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 

1º PRIMARIA 

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. 

B1.4. Utilización de xogos e 

aplicacións informáticas educativas 

sinxelas para a discriminación 

auditiva. Curiosidade por descubrir os 

sons do contexto e as súas 

características. 

B1.1. 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 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina 

os sons do seu contexto. 

CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 

informáticas e xogos para a 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

discriminación auditiva destas 

calidades. 

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 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos EMB1.3.1. Coñece algunhas 

persoas compositoras e relaciónaas 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

pezas musicais breves. 

B1.9. Identificación das principais 

profesións relacionados coa música e 

da actividade que se desenvolve nelas 

(dirección, instrumentista e público). 

estilos e de diferente autoría. coas súas obras. 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da 

director/ora de orquestra, 

instrumentista e público. 

CCEC 

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 

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 

CCEC 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

da música escoitada. 

B1.13. Forma musical: repetición e 

contraste. Identificación da repetición 

(AA) e o contraste (AB) en cancións e 

obras musicais. 

de sol, branca e negra.  

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. 

B2.1. 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 

B2.2. Construción de instrumentos 

musicais sinxelos con obxectos de uso 

cotián. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos 

instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

CSC 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

j 

b 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación. 

B2.4. Interpretación e memorización 

de ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta 

individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

CCEC 

CSC 

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. 

B2.3. Reproducir, crear e representar 

esquemas rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os instrumentos e patróns 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, 

danzas e textos con fórmulas 

CCEC 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

B2.8. 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 

ostinatos rítmicos e efectos sonoros 

para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais. 

de movemento. rítmicas básicas. 

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 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B2.10. Selección de sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes. 

vocais, obxectos e instrumentos 

para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

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, 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de movemento e 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a 

estímulos sonoros. 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas sinxelas. 

B3.3. Improvisación de movementos 

en resposta a diferentes estímulos 

sonoros. 

expresivas do corpo. 
EMB3.2.2. Coordinar 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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2º PRIMARIA 

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. 

B1.1. 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 

CCEC 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

calidades traballadas. 

EMB1.1.5. Identifica voces 

masculinas, femininas e infantís. 

CCEC 

j 

b 

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 

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 

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, 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

profesións relacionados coa música e 

da actividade que desenvolven 

(composición, dirección, 

instrumentista e público). 

respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

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 

j B1.13. Elementos da música: tempo 

(adagio, andante e allegro), dinámica 

B1.5. Identificar e expresar a través de 

diferentes linguaxes algúns dos 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e 

representa elementos básicos da 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

elementos dunha obra musical (timbre, 

velocidade, intensidade ou carácter). 

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. 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 

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 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

textos, cancións e danzas. 

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. 

para o acompañamento de 

recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación da 

súa grafía. 

CAA 

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 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. EMB3.1.1. Realiza pequenas 

coreografías en grupo, adecuando o 

movemento corporal coa música. 

CCEC 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d locomoción e deseños no espazo. 
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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3º PRIMARIA 

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 

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 

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 



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

28 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

música e na asistencia a 

representacións. 

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. 

B1.9. 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. 

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 

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 

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante EMB1.4.1. Establece unha 

relación entre o que escoita e 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

musical. Formas musicais binarias e 

ternarias. 

a audición dunha peza musical. represéntao nun musicograma ou 

nunha partitura sinxela. 

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 

B2.1. Interpretar un repertorio básico 

de cancións e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, mediante a voz 

ou instrumentos, utilizando a linguaxe 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito 

correcto a linguaxe musical 

traballada para a interpretación de 

obras. 

CCEC 

CAA 
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tipos de grafías. 

B2.3. Iniciación aos instrumentos de 

placas Orff en acompañamentos de 

pezas sinxelas. 

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. 

musical. 
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 

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 

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 

EMB2.2.1. Crea unha peza 

musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a 

organización dunha serie de 

elementos dados previamente, 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

musicais sinxelas a partir de 

elementos dados. 

grupal. coñecidos e/ou manexados. 

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 

j B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas 

e creativas que ofrecen a expresión 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 

corpo como instrumento para a 

CCEC 



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

32 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

corporal. 

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

corporal e a danza. expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de 

interacción social. 

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 
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4º PRIMARIA 

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 

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 

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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

música e na asistencia a 

representacións. 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

CMCCT 

j 

d 

o 

B1.11. Instrumentos: clasificación 

tradicional (vento, vento-madeira, 

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. 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, 

amosando interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual 

e auditivo os instrumentos. 

CAA 

CCEC 

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. 

B1.5. Utilizar recursos gráficos durante 

a audición dunha peza musical, así 

como rexistros e aplicacións 

informáticas para a análise e a 

EMB1.5.1. Establece unha relación 

entre o que escoita e represéntao 

nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

CAA 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B1.15. Uso de aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para 

a análise e a produción musical. 

produción musical. 
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 

B2.2. Uso dos 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 

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 

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. 

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 

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 

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 

CAA 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e acompañamentos sinxelos de 

melodías dadas. 

grupal. manexados. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 

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 
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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 

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 

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 

EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

CCEC 

CSC 
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5º PRIMARIA 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  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 

  j B1.5. Elementos musicais: indicacións 

de tempo e matices (fortísimo, forte, 

piano e mezzoforte; 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

j 

d 

B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do son 

(aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos). 

B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.). 

B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, e 

identificar as principais características 

de instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual 

e auditivo os instrumentos. 

CCEC 

CAA 

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. 

B1.6. 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B1.13. Melodías con cambios de 

compás. 
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 devanceiras. 

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 

B2.2. 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 

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 

CCEC 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

coa propia cultura. 

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 

B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais persoas, para 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 

corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

CCEC 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

corporal. 

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

realizar representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

emocións, e como forma de 

interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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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6º PRIMARIA 

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 

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 

CSIEE 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

culturas, nomeadamente a galega. creacións propias.  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 

j 

e 

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 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as 

calidades da voz a través de 

audicións diversas, e recréaas. 

CCEC 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

k improvisar. CCL 

j 

b 

d/a 

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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de interpretación e do resultado final. 

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo 

as responsabilidades que lle 

correspondan e respectando as achegas 

das demais persoas do grupo. 

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 

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.  

B2.3. 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, 

CCEC 

CAA 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 videoanuncios. 

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. 

intérpretes e eventos musicais.  

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 
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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 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 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas 

e creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza, valorar a súa 

achega ao patrimonio, e gozar coa súa 

interpretación como unha forma de 

interacción social.  

EMB3.1.1. Identifica o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social.  

CAA 

CCEC 

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 
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produto. 
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 

 

6. TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE 
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APRENDIZAXE. 

1º PRIMARIA 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

BLOQUE 1. ESCOITA 

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. 

Interésase por 

producir sons co 

corpo e con 

materiais de uso 

cotiá. 

 X X X     X   X 

EMB1.1.2. 

Representa 

graficamente ou 

corporalmente estas 

calidades: son curto, 

longo, ascendente e 

É consciente da 

diversidade de 

calidades que ten 

o son: duración, 

altura e 

intensidade. 

5 X X         X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

EMB1.1.3. Recoñece e 

discrimina os sons do 

seu contexto. 

Amosa interese 

por explorar os 

sons do contexto. 

5 X X X        X 

EMB1.1.4. Utiliza 

aplicacións 

informáticas e xogos 

para a discriminación 

auditiva destas 

calidades. 

Utiliza aplicación 

informáticas de 

recoñecemento 

auditivo. 

 X X X    X    X 

EMB1.1.5. Identifica 

voces masculinas e 

femininas. 

Identifica distintos 

timbres de voz. 

  X X

X 

       X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

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. 

Comprende a 

necesidade do 

silencio para a 

escoita. 

5 X X X      X  X 

EMB1.2.2. Respecta as 

opinións dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras, así como 

do profesorado. 

Respecta a opinión 

dos compañeiros/as 

e mestres/as. 

 X X X      X  X 

B1.3. Coñecer 

obras curtas de 

distintos estilos 

e de diferente 

autoría. 

EMB1.3.1. Coñece 

algunhas persoas 

compositoras e 

relaciónaas coas súas 

obras. 

Recoñece a figura 

do compositor. 

 X X         X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

EMB1.3.2. Coñece as 

figuras do/da 

director/ora de 

orquestra, 

instrumentista e 

público. 

Relaciona os 

termos director, 

instrumentista e 

público coa 

música. 

  X X        X 

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. 

Expresa a súas 

sensacións e 

sentimentos ao 

escoitar música 

por algún método 

oral ou plástico. 

5  X X  X      X 

EMB1.4.2. Emprega 

vocabulario básico 

musical adaptado ao 

Utiliza algún 

vocabulario 

musical do 

   X  X      X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

seu nivel. aprendido na clase. 

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. 

Coñece e manexa 

no dentro de 

contexto 

vocabulario 

musical. 

  X X     X    

EMB1.5.2. Utiliza 

notación non 

convencional para 

representar elementos 

Representa o 

escoitado de xeito 

plástico. 

5 X X

X 

        X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

do son. 

 

EMB1.5.3. Utiliza 

aplicacións 

informáticas sinxelas 

para realizar 

actividades musicais. 

Manexa algún 

dispositivo dixital 

para xogar con 

aplicacións 

musicais. 

 X X X    X    X 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

B2.1. Coñecer 

e utilizar as 

posibilidades 

sonoras e 

musicais do 

corpo e doutros 

obxectos, 

manipulando 

materiais como 

EMB2.1.1. Repite 

esquemas rítmicos 

escoitados. 

Imita os esquemas 

rítmicos que 

escoita. 

  X X   X  X   X 

EMB2.1.2. Elabora 

pequenos instrumentos 

con materiais de 

Utiliza algún 

material como 

cotidiáfono. 

   X     X X   
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

fonte de son. reciclaxe. 

B2.2. Exercitar 

as 

vocalizacións e 

as pronuncias 

interpretando 

un pequeno 

repertorio de 

cancións 

sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta 

individualmente ou en 

grupo un pequeno 

repertorio de cancións 

sinxelas. 

Interpreta algunha 

canción sinxela en 

grupo. 

   X?      X  X 

EMB2.2.2. Realiza 

pequenas 

improvisacións vocais 

axustándose a un 

esquema dado 

Realiza 

improvisacións 

vocais. 

  X      X   X 

EMB2.2.3. Fai de xeito 

consciente o proceso da 

respiración. 

Realiza 

respiracións 

conscientes. 

  X X     X    
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

EMB2.2.4. Le e 

interpreta con ritmo 

ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

Le ladaíñas e textos 

musicais. 

 X X   X X     X 

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. 

Acompaña textos 

con ritmos 

sinxelos. 

 X X X   X     X 

EMB2.3.2. Xoga a 

pregunta-resposta con 

motivos melódicos e 

rítmicos. 

Participa en  

improvisacións tipo 

pregunta-resposta.. 

  X    X  X   X 

EMB2.3.3. Crea 

pequenos esquemas 

rítmicos con brancas, 

Crea esquemas con 

algunha figura das 

vistas na clase 

  X X   X  X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

negras e silencio de 

negra. 

(branca, negra ou 

silencio de negra) 

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. 

Elixe e realiza 

efectos sonoros 

para acompañar. 

  X      X   X 

EMB2.3.5. Elixe e 

combina sons vocais, 

obxectos e 

instrumentos para a 

sonorización de 

situacións, relatos 

Elixe e combina 

sons vocais ou 

instrumentais. 

  X      X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

breves e imaxes, con 

identificación da súa 

grafía. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

B3.1. Realizar 

pequenas 

coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza 

pequenas coreografías 

en grupo, adecuando 

o movemento 

corporal coa música. 

Participa nas 

coreografías 

amosando interese 

por contribuír a 

mellorar o seu 

desempeño e o 

resultado 

conxunto.. 

         X  X 

EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos 

compañeiros e coas 

compañeiras, 

Respecta as normas 

e as intervencións 

das demais persoas 

         X  X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

amosando interese e 

respectando as 

normas e as 

intervencións das 

demais persoas 

case sempre. 

B3.2. Coñecer e 

valorar as 

posibilidades 

sonoras, de 

movemento e 

expresivas do 

corpo. 

EMB3.2.1. Responde 

co seu corpo a 

estímulos sonoros. 

Responde con 

movementos 

corporais ao 

contraste 

son/silencio. 

           X 

EMB3.2.2. Coordinar 

extremidades 

superiores e inferiores 

nos desprazamentos 

coa música. 

Realiza 

movementos 

conscientes coas 

extremidades 

representando 

algún parámetro 

           X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTO

S E 

INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMC

T 

CD CAA CSC CSIEE CCE

C 

sonoro. 

EMB3.2.3. Identifica 

e utiliza o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións. 

Recoñece corpo 

como medio de 

expresión. 

           X 
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2º PRIMARIA 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

BLOQUE 1: ESCOITA 

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. 

Interésase por 

producir sons co 

corpo e con 

materiais de uso 

cotiá. 

 X X X     X   X 

EMB1.1.2. Representa 

graficamente ou 

corporalmente estas 

calidades: son curto, 

longo, ascendente e 

descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

É consciente da 

diversidade de 

calidades que ten 

o son: duración, 

altura e 

intensidade. 

 X X         X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

EMB1.1.3. Recoñece e 

discrimina os sons do 

seu contexto. 

Amosa interese 

por explorar os 

sons do contexto. 

 X X X        X 

EMB1.1.4. Utiliza 

aplicacións 

informáticas e xogos 

para a discriminación 

auditiva destas 

calidades. 

Utiliza aplicación 

informáticas de 

recoñecemento 

auditivo. 

 X X X    X    X 

EMB1.1.5. Identifica 

voces masculinas e 

femininas. 

Identifica distintos 

timbres de voz. 

  X X        X 

B1.2. Manter 

unha actitude de 

respecto e de 

EMB1.2.1. Respecta 

os tempos de silencio 

para o bo estudo dos 

Comprende a 

necesidade do 

silencio para a 

 X X X      X  X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

escoita activa. sons e a escoita das 

audicións. 

escoita. 

B1.3. Coñecer 

obras curtas de 

distintos estilos 

e de diferente 

autoría. 

EMB1.3.1. Coñece 

algunhas persoas 

compositoras e 

relaciónaas coas súas 

obras. 

Recoñece a figura 

do compositor. 

 X X X        X 

EMB1.3.2. Coñece as 

figuras do/da 

director/ora de 

orquestra, 

instrumentista e 

público. 

Relaciona os 

termos director, 

instrumentista e 

público coa 

música. 

  X X        X 

B1.4. 

Comunicar 

utilizando un 

EMB1.4.1. Representa 

mediante diferentes 

técnicas os aspectos 

Expresa a súas 

sensacións e 

sentimentos ao 

  X X  X      X 



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

74 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

vocabulario 

adecuado ás 

sensacións e ás 

impresións 

sentidas na 

audición. 

básicos dunha 

audición e os 

sentimentos que 

suscitou. 

escoitar música 

por algún método 

oral ou plástico. 

EMB1.4.2. Emprega 

vocabulario básico 

musical adaptado ao 

seu nivel. 

Utiliza algún 

vocabulario 

musical do 

aprendido na clase. 

   X  X      X 

EMB1.4.3. Coñece e 

respecta as normas de 

comportamento 

básicas en concertos e 

outras 

representacións 

musicais. 

Coñece as normas 

de 

comportamento 

durante a 

audición musical. 

 X X X      X   
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

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. 

Coñece e manexa 

dentro de contexto 

vocabulario 

musical. 

 X X X     X    

EMB1.5.2. Utiliza 

notación non 

convencional para 

representar elementos 

do son. 

Representa o 

escoitado de xeito 

plástico. 

 X X X        X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

EMB1.5.3. Utiliza 

aplicacións 

informáticas sinxelas 

para realizar 

actividades musicais. 

Manexa algún 

dispositivo dixital 

para xogar con 

aplicacións 

musicais. 

  X     X    X 

B1.6. 

Recoñecer e 

clasificar algún 

instrumento por 

familias 

instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e 

identifica algúns 

instrumentos, e 

clasifícaos por familias. 

Coñece as familias 

de instrumentos. 

 X  X        X 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

B2.1. Coñecer e 

utilizar as 

EMB2.1.1. Repite 

esquemas rítmicos 

Imita os esquemas 

rítmicos que 

 X X X   X  X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

posibilidades 

sonoras e 

musicais do 

corpo e doutros 

obxectos, 

manipulando 

materiais como 

fonte de son. 

escoitados. escoita. 

EMB2.1.2. Elabora 

pequenos instrumentos 

con materiais de 

reciclaxe. 

Utiliza algún 

material como 

cotidiáfono. 

   X     X X   

B2.3. Exercitar 

as vocalizacións 

e as pronuncias 

interpretando un 

pequeno 

repertorio de 

cancións 

sinxelas e 

practicando a 

EMB2.2.1. Interpreta 

individualmente ou en 

grupo un pequeno 

repertorio de cancións 

sinxelas. 

Interpreta algunha 

canción sinxela en 

grupo. 

   X?      X  X 

EMB2.2.2. Realiza 

pequenas 

improvisacións vocais 

axustándose a un 

Realiza 

improvisacións 

vocais. 

  X      X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

improvisación. esquema dado 

EMB2.2.3. Fai de xeito 

consciente o proceso da 

respiración. 

Realiza 

respiracións 

conscientes. 

  X X     X    

EMB2.2.4. Le e 

interpreta con ritmo 

ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

Le ladaíñas e textos 

musicais. 

 X X X  X X     X 

B2.4. 

Reproducir, 

crear e 

representar 

esquemas 

rítmicos e 

melódicos coa 

EMB2.4.1. Acompaña 

cancións, danzas e 

textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

Acompaña textos 

con ritmos 

sinxelos. 

 X X X   X     X 

EMB2.4.2. Identifica a 

pregunta-resposta con 

Participa en  

improvisacións tipo 

  X    X  X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

voz, o corpo, os 

instrumentos e 

patróns de 

movemento. 

motivos melódicos e 

rítmicos. 

pregunta-resposta.. 

EMB2.4.3. Crea 

pequenos esquemas 

rítmicos con brancas, 

negras e silencio de 

negra, engadindo a 

clave de sol. 

Crea esquemas con 

algunha figura das 

vistas na clase 

(branca, negra ou 

silencio de negra) 

 X X X   X  X   X 

EMB2.4.4. Elixe e 

combina ostinatos 

rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o 

acompañamento de 

recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, 

con identificación da 

Elixe e realiza 

efectos sonoros 

para acompañar. 

 X X X     X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

súa grafía. 

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. 

Elixe e combina 

sons vocais ou 

instrumentais. 

  X      X   X 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA. 

B3.1. Realizar 

pequenas 

coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza 

pequenas coreografías 

en grupo, adecuando 

o movemento corporal 

Participa nas 

coreografías 

amosando interese 

por contribuír a 

mellorar o seu 

         X  X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

coa música. desempeño e o 

resultado 

conxunto. 

EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos 

compañeiros e coas 

compañeiras, 

amosando interese e 

respectando as 

normas e as 

intervencións das 

demais persoas. 

Respecta as 

normas e as 

intervencións das 

demais persoas 

case sempre. 

 

         X   

B3.2. Coñecer e 

valorar as 

posibilidades 

sonoras, de 

EMB3.2.1. Responde 

co seu corpo a 

estímulos sonoros. 

Responde con 

movementos 

corporais ao 

contraste 

son/silencio. 

           X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CA

A 

CSC CSIEE CCE

C 

movemento e 

expresivas do 

corpo. 

EMB3.2.2. Coordina 

extremidades 

superiores e inferiores 

nos desprazamentos 

coa música. 

Realiza 

movementos 

conscientes coas 

extremidades 

representando 

algún parámetro 

sonoro. 

           X 

EMB3.2.3. Identifica e 

utiliza o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións. 

Recoñece corpo 

como medio de 

expresión. 

           X 

3º PRIMARIA 

CRITERIO ESTÁNDAR DE GRAO MÍNIMO 
% AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
COMPETENCIAS CLAVE 
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DE 

AVALIACIÓN 

APRENDIZAXE DE 

CONSECUCIÓN 1ª 2ª 3ª 

E INSTRUMENTOS 

CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

BLOQUE 1: ESCOITA 

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. 

Opina sobre o 

escoitado. 

 X X X  X      X 

EMB1.1.2. Manifesta 

as sensacións, as 

impresións e os 

sentimentos que lle 

provoca a audición 

dunha peza musical. 

Comprende a 

vinculación da 

música coas 

emocións. 

 X X X  X      X 

EMB1.1.3. Coñece, 

entende e cumpre as 

normas de 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

Respecta o 

silencio durante a 

audición. 

 X X X      X   
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

musicais. 

EMB1.1.4. Identifica 

manifestacións 

artísticas propias de 

Galicia. 

Interésase pola 

música galega. 

   X     X   X 

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. 

Expresa a 

vinculación 

dalgún elemento 

da linguaxe 

musical co 

escoitado. 

  X X   X     X 

B1.3. Analizar 

a organización 

EMB1.3.1. Distingue 

tipos de voces e 

Recoñece 

diferentes timbres 

 X X X     X   X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

de obras 

musicais 

sinxelas e 

describir os 

elementos que 

as compoñen. 

instrumentos, e 

agrupacións 

instrumentais ou 

vocais. 

sonoros. 

EMB1.3.2. Identifica 

e describe variacións 

e contrastes de 

velocidade e 

intensidade tras a 

escoita de obras 

musicais. 

Recoñece e 

expresa algún 

elemento musical 

no escoitado. 

 X X X     X   X 

B1.4. Utilizar 

recursos 

gráficos 

durante a 

audición 

dunha peza 

EMB1.4.1. Establece 

unha relación entre o 

que escoita e 

represéntao nun 

musicograma ou 

nunha partitura 

Representa 

algunha 

característica 

musical do 

escoitado. 

  X X     X   X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

musical. sinxela. 

EMB1.4.2. Identifica 

as partes dunha peza 

musical sinxela e 

presenta 

graficamente a súa 

estrutura. 

É consciente da 

estruturación 

musical. 

  X X     X   X 

EMB1.4.3. Representa 

graficamente, con 

linguaxe convencional 

ou non, os trazos 

característicos da 

música escoitada. 

Representa algún 

elemento musical 

graficamente. 

  X X  X   X    

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

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. 

Comprende a 

función da 

linguaxe musical. 

 X X X     X   X 

EMB2.1.2. Traduce á 

linguaxe musical 

convencional 

melodías e ritmos 

sinxelos. 

Representa algún 

son no 

pentagrama. 

 X X X   X  X   X 

EMB2.1.3. 

Interpreta pezas 

vocais e 

instrumentais 

sinxelas con distintos 

agrupamentos con e 

Participa nas 

interpretacións 

grupais. 

 X X X      X  X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

sen acompañamento. 

EMB2.1.4. Toma 

conciencia dos erros 

cometidos e amosa 

interese por 

mellorar. 

Manifesta 

espírito de 

superación 

 X X X     X    

B2.2. Explorar 

estruturas 

musicais e 

seleccionar e 

combinar 

ideas musicais 

dentro de 

estruturas 

sinxelas entre 

varias dadas, 

co obxectivo 

B2.2.1 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. 

Participa nas 

improvisacións. 

  X X     X  X X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

de crear un 

produto 

musical 

propio 

individual ou 

grupal. 

EMB2.2.2. Amosa 

respecto e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

Respecta as 

normas da clase. 

 X X X        X 

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. 

Acompaña textos 

e crea ritmos 

sinxelos. 

   X    X X   X 

EMB2.3.2. Constrúe 

algún instrumento 

Utiliza algún 

material 

 X X X     X   X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

orixinal ou similar a 

un existente. 

“cotidiáfono” para 

producir sons 

musicais. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA. 

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. 

Exprésase a través 

do movemento 

corporal. 

        X   X 

EMB3.1.2. Inventa e 

reproduce pequenas 

coreografías que 

corresponden coa 

Reproduce 

coreografías 

colectivamente 

segundo a 

      X  X   X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

forma interna dunha 

obra musical de forma 

sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

estrutura xeral da 

peza. 

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. 

Participa en 

coreografías 

colectivas. 

         X  X 

EMB3.2.2. Identifica, 

reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais galegas e 

doutras culturas. 

Participa na 

interpretación de 

danzas 

tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 

         X  X 
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4º PRIMARIA 

CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

BLOQUE 1: ESCOITA 

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. 

Opina sobre o 

escoitado. 

 X X X  X      X 

EMB1.1.2. Manifesta 

as sensacións, as 

impresións e os 

sentimentos que lle 

provoca a audición 

dunha peza musical. 

Comprende a 

vinculación da 

música coas 

emocións. 

 X X X  X      X 

EMB1.1.3. Coñece, 

entende e cumpre as 

normas de 

Respecta o 

silencio durante 

 X X X      X   
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

a audición. 

EMB1.1.4. Identifica 

manifestacións 

artísticas propias de 

Galicia. 

Interésase pola 

música galega. 

   X     X   X 

B1.2. 

Identificar e 

describir as 

características 

de elementos 

musicais e 

calidades dos 

sons do 

EMB1.2.1. Describe e 

dá información 

salientable sobre 

elementos da 

linguaxe musical 

presentes nas 

manifestacións 

musicais e nos sons 

Expresa a 

vinculación 

dalgún elemento 

da linguaxe 

musical co 

escoitado. 

 X X X   X     X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

contexto. do contexto. 

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. 

Recoñece 

diferentes timbres 

sonoros. 

  X X     X   X 

EMB1.3.2. Identifica 

e describe variacións 

e contrastes de 

velocidade e 

intensidade tras a 

escoita de obras 

musicais. 

Recoñece e 

expresa algún 

elemento musical 

no escoitado. 

 X X X     X   X 

EMB1.3.3. Identifica, 

clasifica e completa os 

Identifica  X X X         



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

95 

CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

compases traballados. compases 

B1.4. Coñecer 

e identificar as 

principais 

familias dos 

instrumentos, 

amosando 

interese por 

coñecer 

instrumentos 

doutras 

culturas. 

EMB1.4.1. Identifica 

de xeito visual e 

auditivo os 

instrumentos. 

Identifica 

visualmente algún  

instrumento 

musical. 

 X X X     X   X 

EMB1.4.2. Clasifica 

os instrumentos por 

familias: vento, corda 

e percusión. 

Coñece as 

familias de 

instrumentos e 

nomea polo 

menos un de cada. 

 X X X     X   X 

EMB1.4.3. Procura 

información, 

organízaa e 

preséntaa sobre a 

música e os 

instrumentos doutras 

Representa 

algún elemento 

musical 

graficamente. 

  X X  X   X    
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

culturas. 

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. 

Coñece a función 

das partituras e a 

relación espacial 

da representación 

gráfica e o son 

representado. 

 

 X X X         

EMB1.5.2. Identifica 

as partes dunha peza 

musical sinxela e 

representa 

graficamente a súa 

estrutura. 

Recoñece a 

estrutura musical 

nos 

musicogramas. 

 X X X         

EMB1.5.3. Representa 

graficamente, con 

Representa 

graficamente 

 X X X         
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

linguaxe musical 

convencional ou non, 

os trazos 

característicos da 

música escoitada. 

algún elemento da 

música escoitada. 

EMB1.5.4. Utiliza 

aplicacións 

informáticas para 

representar ou realizar 

tarefas de análise e 

produción musical. 

Manexa algún 

dispositivo 

electrónico para 

realizar 

actividades 

musicais. 

 X X X         

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

B2.1. 

Interpretar un 

repertorio 

básico de 

EMB2.1.1. Utiliza de 

xeito correcto a 

linguaxe musical 

traballada para a 

Comprende a 

función da 

linguaxe musical. 

 X X X     X   X 



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

98 

CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

cancións e 

pezas 

instrumentais, 

en solitario ou 

en grupo, 

mediante a 

voz ou 

instrumentos, 

utilizando a 

linguaxe 

musical, así 

como valorar 

o traballo 

feito, avaliar o 

resultado e 

propor accións 

de mellora. 

interpretación de 

obras. 

EMB2.1.2. Traduce á 

linguaxe musical 

convencional melodías 

e ritmos sinxelos. 

Representa algún 

son no 

pentagrama. 

 X X X   X  X   X 

EMB2.1.3. Interpreta 

pezas vocais e 

instrumentais sinxelas 

con distintos 

agrupamentos con e 

sen acompañamento. 

Participa nas 

interpretacións 

grupais. 

   X      X  X 

EMB2.1.4. Analiza a 

interpretación e valora 

o resultado, amosando 

Trata de mellorar.    X     X    
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

interese por mellorar. 

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. 

Participa nas 

creacións 

musicais.. 

  X X     X  X X 

EMB2.2.2. Amosa 

respecto e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

Respecta as 

normas da clase. 

 X X X        X 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

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. 

Acompaña con 

algún ritmo 

sinxelo. 

 X X X    X X   X 

EMB2.3.2. Constrúe 

algún instrumento 

orixinal ou similar a 

un existente. 

Utiliza algún 

material 

“cotidiáfono” 

para producir sons 

musicais. 

   X     X   X 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA. 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

3.1. 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. 

Exprésase a través 

do movemento 

corporal. 

   X         

EMB3.1.2. Inventa e 

reproduce pequenas 

coreografías que 

corresponden coa 

forma interna dunha 

obra musical de forma 

sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

Reproduce 

coreografías 

colectivamente 

segundo a 

estrutura xeral da 

peza. 
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CRITERIO 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE 
CCE

C 

3.2. 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. 

Participa en 

coreografías 

colectivas. 

            

EMB3.2.2. Recoñece 

danzas de diferentes 

lugares e culturas, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e 

cultural. 

Amosa interese 

por coñecer 

danzas de outros 

lugares e 

culturas. 

            

EMB3.2.3. Reproduce 

e goza interpretando 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 

Participa na 

interpretación de 

danzas 

tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 
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5º PRIMARIA 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

BLOQUE 1: ESCOITA 

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. 

Opina sobre o 

escoitado. 

 

X X X  X      X 

EMB1.1.2. 

Manifesta as 

sensacións, as 

impresións e os 

sentimentos que lle 

provoca a audición 

dunha peza 

musical. 

Comprende a 

vinculación da 

música coas 

emocións. 

 

X X X  X      X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

EMB1.1.3. 

Respecta as 

opinións dos 

compañeiros e das 

compañeiras. 

Respecta as 

quendas de 

intervención 

 

X X X         

EMB1.1.4. Coñece, 

entende e cumpre 

as normas de 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

Respecta o 

silencio durante a 

audición. 

 

X X X      X   

B1.2. Identificar e 

describir as 

características de 

elementos musicais 

e calidades dos sons 

EMB1.2.1. 

Describe e dá 

información 

salientable sobre 

elementos da 

Expresa a 

vinculación 

dalgún elemento 

da linguaxe 

musical co 

 

X X X   X     X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

do contexto. linguaxe musical 

presentes nas 

manifestacións 

musicais e nos sons 

do contexto. 

escoitado. 

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 tipos de 

voces e 

instrumentos, e 

agrupacións vocais 

e corais. 

Recoñece 

diferentes 

timbres sonoros. 

 

 X X     X   X 

EMB1.3.2. 

Identifica e 

describe variacións 

e contrastes de 

velocidade e 

intensidade tras a 

escoita de obras 

Recoñece e 

expresa algún 

elemento musical 

no escoitado. 

 

X X X     X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

musicais. 

EMB1.3.3. 

Identifica, clasifica 

e completa os 

compases 

traballados. 

Identifica 

compases 

 

X X X         

EMB1.3.4. 

Identifica e utiliza 

correctamente os 

elementos da 

linguaxe musical 

traballados. 

Utiliza algún dos 

elementos da 

linguaxe musical 

traballados. 

 

X X X         

B1.4. Procurar e 

seleccionar 

información co fin 

de planificar e 

EMB1.4.1. Procura 

e selecciona a 

información de 

xeito autónomo e 

Amosa interese 

na procura de 

información 

pedindo axuda 

 

  X         
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

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. 

con sentido crítico. cando o precisa. 

EMB1.4.2. 

Planifica o traballo 

respectando as 

ideas e as 

contribucións das 

demais persoas. 

Respecta as 

normas de 

intervención da 

clase. 

 

 X X         

EMB1.4.3. Expón 

a información de 

maneira clara, 

limpa e ordenada, 

en varios soportes. 

Resume as 

características 

máis salientables 

da información 

procurada. 

 

  X         

B1.5. Coñecer e 

identificar as 

principais familias 

dos instrumentos, 

EMB1.5.1. 

Identifica de xeito 

visual e auditivo os 

Identifica 

visualmente 

algún  

instrumento 

 

 X X     X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

amosando interese 

por coñecer 

instrumentos 

doutras culturas. 

instrumentos. musical. 

EMB1.5.2. 

Clasifica os 

instrumentos 

atendendo á súa 

forma de producir 

o son (aerófonos, 

cordófonos, 

membranófonos, 

idiófonos e 

electrófonos). 

Coñece as 

familias de 

instrumentos e 

nomea polo 

menos un de 

cada. 

 

 X X     X   X 

EMB1.5.3. Procura 

información, 

organízaa e 

preséntaa sobre a 

música e os 

instrumentos 

Investiga sobre 

outras culturas 

musicais. 

 

  X  X   X    
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

doutras culturas. 

B1.6. Utilizar 

recursos gráficos 

durante a audición 

dunha peza 

musical, así como 

rexistros e 

aplicacións 

informáticas para a 

análise e a 

produción musical. 

EMB1.6.1. 

Establece unha 

relación entre o que 

escoita e 

represéntao nun 

musicograma ou 

nunha partitura 

sinxela. 

Coñece a función 

das partituras. 

 

X X X         

EMB1.6.2. 

Identifica as partes 

dunha peza musical 

sinxela e representa 

graficamente a súa 

estrutura. 

Recoñece a 

estrutura musical 

nos 

musicogramas. 

 

X X X         

EMB1.6..3. Representa  X X X         



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

110 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

Representa 

graficamente, con 

linguaxe musical 

convencional ou 

non, os trazos 

característicos da 

música escoitada. 

graficamente 

algún elemento 

da música 

escoitada. 

B1.7. Buscar, 

seleccionar e 

organizar 

informacións sobre 

manifestacións 

artísticas do 

patrimonio cultural 

propio e doutras 

culturas, de 

acontecementos, 

creadores e 

profesionais en 

EMB1.7.1. 

Identifica as 

manifestacións 

artísticas propias de 

Galicia. 

Coñece algunha 

peza galega. 

 

  X         

EMB1.7.2. Expón 

a información 

recollida de xeito 

ordenado, e achega 

evidencias do 

Participa 

expoñendo os 

resultados da 

investigación. 

 

  X         
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

relación coas artes 

plásticas e a 

música. 

traballo realizado. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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, 

así como valorar o 

traballo feito, 

avaliar o resultado e 

EMB2.1.1. Utiliza 

de xeito correcto a 

linguaxe musical 

traballada para a 

interpretación de 

obras. 

Comprende a 

función da 

linguaxe musical. 

 

 X X     X   X 

EMB2.1.2. Traduce 

á linguaxe musical 

convencional 

melodías e ritmos 

sinxelos. 

Representa algún 

son no 

pentagrama. 

 

X X X   X  X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

propor accións de 

mellora. 
EMB2.1.3. 

Interpreta pezas 

vocais e 

instrumentais 

sinxelas con 

distintos 

agrupamentos con 

e sen 

acompañamento. 

Participa nas 

interpretacións 

grupais. 

 

  X      X  X 

EMB2.1.4. Fai 

avaliación da 

interpretación 

amosando interese 

e esforzo por 

mellorar 

Trata de 

mellorar. 

 

X X X     X    

B2.2. Explorar 

estruturas musicais 

EMB2.2.1. Crea 

unha peza musical 

Participa nas 

creacións 

  X X     X  X X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

e seleccionar e 

combinar ideas 

musicais dentro de 

estruturas sinxelas 

entre varias dadas, 

co obxectivo de 

crear un produto 

musical propio 

individual ou 

grupal. 

sinxela a partir da 

selección, a 

combinación e a 

organización dunha 

serie de elementos 

dados previamente, 

coñecidos e 

manexados. 

musicais.. 

EMB2.2.2. Amosa 

respecto e 

responsabilidade 

no traballo 

individual e 

colectivo. 

Respecta as 

normas da clase. 

 

X X X        X 

B2.3. Explorar e 

utilizar as 

posibilidades 

sonoras e 

EMB2.3.1. 

Emprega 

instrumentos 

materiais e 

Acompaña con 

algún ritmo 

sinxelo. 

 

X X X    X X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

expresivas de 

diversos materiais, 

instrumentos e 

dispositivos 

electrónicos. 

dispositivos 

electrónicos para 

crear pezas 

musicais sinxelas e 

para a sonorización 

de imaxes e 

representacións 

dramáticas. 

EMB2.3.2. 

Constrúe algún 

instrumento 

orixinal ou similar 

a un existente. 

Utiliza algún 

material 

“cotidiáfono” 

para producir 

sons musicais. 

 

  X     X   X 

BLOQUE 3: MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

3.1. Empregar as 

posibilidades 

EMB3.1.1. 

Identifica e utiliza 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

expresivas do 

propio corpo en 

coordinación coas 

demais persoas, 

para realizar 

representacións 

musicais colectivas 

de xeito lúdico 

o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións, e como 

forma de 

interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa 

e reproduce 

pequenas 

coreografías que 

corresponden coa 

forma interna 

dunha obra musical 

de forma sinxela 

binaria, ternaria e 

rondó.  

  

           



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

116 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

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. 

  

           

EMB3.2.2. Coñece 

e identifica danzas 

de diferentes 

lugares e culturas, e 

valora a súa achega 

ao patrimonio 

artístico e cultural. 

  

           

3.2.3. Reproduce e 

goza interpretando 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

culturas. 

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 

EMB3.3.1. 

Planifica a 

coreografía de 

acordo coa 

estrutura musical 

dada. 

  

           

EMB3.3.2. 

Colabora co grupo 

en coordinación e 

con respecto cara 

ás demais persoas. 

  

           

EMB3.3.3. Expón 

as valoracións e as 

informacións 

recollidas ao longo 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN 

% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

atopadas e as 

solucións 

adoptadas. 

do proceso de 

creación. 

EMB3.3.4. Amosa 

interese por 

mellorar o produto 

final, e fai unha 

avaliación crítica 

do resultado. 
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6º PRIMARIA 

CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

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. 

Identifica, clasifica e 

describe con 

vocabulario básico as 

calidades dos sons do 

contexto natural e 

social, expresándose a 

meirande parte das 

veces mediante 

comparacións ou 

sinestesias. 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática e 

indirecta (LIM) 

Instrumento: Escala 

de observación 

numérica. 

X  X X   X 

B1.2. Analizar a 

organización de 

obras musicais 

sinxelas e 

describir os 

elementos que 

EMB1.2.1. 

Distingue tipos de 

voces, instrumentos, 

variacións e 

contrastes de 

velocidade e 

intensidade, tras a 

Interésase por 

distinguir tipos de 

voces, instrumentos, 

variacións e contrastes 

de velocidade e 

intensidade, tras a 

escoita de obras 

 

 

X 

 

Procedemento: 

Observación directa 

sistemática. 

Instrumento: Escala 

de observación 

X   X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

as compoñen. escoita de obras 

musicais, con 

capacidade para 

emitir unha 

valoración destas 

musicais, e emite unha 

valoración posterior 

imprecisa e con axuda. 

numérica. 

EMB1.2.2. 

Interésase por 

descubrir obras 

musicais de 

diferentes 

características e 

utilízaas como 

marco de 

referencia para as 

creacións propias. 

Interésase por 

descubrir obras 

musicais de diferentes 

características, 

utilizando só algúns 

dos seus rasgos nas 

creacións propias. 

 X X X Procedemento: 

Observación directa e 

indirecta sistemática. 

Instrumento: 

Rúbrica 

  X X  X X 

B1.3. Coñecer 

exemplos de 

obras variadas 

EMB1.3.1. Coñece, 

entende e cumpre 

as normas de 

Coñece as normas de 

comportamento en 

audicións e 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

  X  X  X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

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. 

 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

representacións e so as 

cumpre tras ser 

amonestado/a. 

sistemática. 

Instrumento: 

Rúbrica 

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. 

Coñece as normas da 

propiedade intelectual 

en canto á reprodución 

e a copia de obras 

musicais  e as respecta 

amosando 

comprensión só 

nalgúns contextos moi 

evidentes. 

 

  

X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática. 

Instrumento: 

Rexistro anecdótico. 

    X  X 

B2.1. Entender a 

voz como 

instrumento e 

recurso 

expresivo, 

EMB2.1.1. 

Recoñece e describe 

as calidades da voz a 

través de audicións 

Recoñece e describe as 

calidades da voz a 

través de audicións 

comparadas e por 

 X X 

 

Procedemento: 

Observación directa 

sistemática e 

indirecta (Tests e 

X   X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

partindo da 

canción e das 

súas 

posibilidades 

para interpretar, 

crear e 

improvisar. 

diversas e recréaas. descarte. LIM) 

Instrumento: Escala 

de observación 

numérica. 

B2.2. Interpretar 

composicións 

sinxelas que 

conteñan 

procedementos 

musicais de 

repetición, 

variación e 

contraste, en 

solitario ou en 

grupo, mediante 

a voz ou 

EMB2.2.1. 

Recoñece e clasifica 

instrumentos 

acústicos e 

electrónicos, 

diferentes rexistros 

da voz, e 

agrupacións vocais e 

instrumentais. 

Recoñece algúns 

instrumentos 

acústicos, electrónicos 

e rexistros da voz e 

agrupacións vocais en 

audicións comparadas 

e mediante descarte. 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática e 

indirecta (LIM) 

Instrumento: Escala 

de observación 

numérica. 

   X   X 

EMB2.2.2. Utiliza a 

linguaxe musical 

Recoñece na linguaxe 

musical o valor para o 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

      X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

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. 

para a interpretación 

de obras. 

rexistro e 

interpretación de obras 

pero necesita axuda 

para levalo á práctica. 

sistemática e 

indirecta 

(gravacións). 

Instrumento: 

Listaxe de cotexo. 

EMB2.2.3. Traduce 

á linguaxe musical 

convencional 

melodías e ritmos 

sinxelos. 

Completa motivos 

melódicos e rítmicos 

con deseños que 

previamente aparecen 

escritos por completo, 

cometendo algún erro 

na morfoloxía ou na 

sintaxe musical. 

 X X 

 

Procedemento: 

Observación 

indirecta. 

Instrumento: 

Listaxe de cotexo. 

      X 

EMB2.2.4. 

Interpreta pezas 

vocais e 

instrumentais de 

Amosa interese na 

execución de pezas de 

diferentes épocas, 

estilos e culturas para 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática. 

   X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

diferentes épocas, 

estilos e culturas 

para distintos 

agrupamentos, con e 

sen acompañamento. 

distintos 

agrupamentos, con 

dificultade para seguir 

o acompañamento ou 

nun tempo inestable. 

Instrumento: 

Listaxe de cotexo. 

EMB2.2.5. Coñece 

e interpreta 

cancións de 

distintos lugares, 

épocas e estilos e 

valora a súa achega 

ao enriquecemento 

persoal, social e 

cultural. 

Coñece e interpreta 

cancións de distintos 

lugares, épocas e 

estilos, amosando 

respecto pola 

diversidade cultural e 

musical. 

 X X X Procedemento: 

Observación directa e 

rolda aberta de 

intervencións con 

preguntas guiadas. 

Instrumento: 

Rúbrica 

   X   X 

EMB2.2.6. Amosa 

respecto polo 

traballo das demais 

persoas e 

Amosa respecto polo 

traballo das demais 

persoas e case sempre 

cumpre coa súa 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática. 

    X   
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

responsabilidade no 

traballo individual 

e colectivo. 

responsabilidade no 

traballo individual. 

Instrumento: 

Rúbrica 

EMB2.2.7. Analiza 

as interpretacións 

feitas, recoñece 

erros e amosa 

interese por 

traballar para 

corrixilos. 

Analiza as 

interpretacións feitas, 

recoñece erros con 

axuda e amosa interese 

por traballar para 

corrixilos. 

 X X X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática (rolda 

aberta de 

intervencións) 

Instrumento: 

Rúbrica  

   X    

B2.3. Explorar e 

utilizar as 

posibilidades 

sonoras e 

expresivas de 

diferentes 

materiais, 

EMB2.3.1. Procura 

información 

bibliográfica, en 

medios de 

comunicación e en 

internet sobre 

instrumentos, 

Procura con axuda 

información 

bibliográfica, en 

medios de 

comunicación e en 

internet sobre 

instrumentos, 

 X X X Procedemento: 

Observación directa e 

indirecta sistemática 

(Material interactivo 

elaborado) 

Instrumento: 

  X X   X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

instrumentos e 

dispositivos 

electrónicos. 

compositores/as, 

intérpretes e eventos 

musicais. 

compositores/as, 

intérpretes e eventos 

musicais necesitando 

apoio na selección e 

clasificación da 

información. 

Listaxe de cotexo. 

EMB2.3.2. Presenta 

e expón a 

información de xeito 

claro, ordenado e 

limpo en varios 

soportes. 

Presenta e expón a 

información con 

algunha dificultade na 

orde e limpeza ou no 

manexo dos 

instrumentos 

necesarios para 

plasmala en soporte 

dixital ou físico. 

 

 

X X Procedemento: 

Observación directa 

sistemática. 

Instrumento: 

Listaxe de cotexo 

X  X X    

EMB2.3.3. Utiliza os 

medios audiovisuais 

e recursos 

Comprende e valora a 

utilización dos medios 

audiovisuais e recursos 

 

 

X 

 

Procedemento: 

Observación directa 

  X    X 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

informáticos para 

crear pezas musicais 

e para a sonorización 

de imaxes e 

representacións 

dramáticas. 

informáticos e logra 

con axuda crear pezas 

musicais e sonorizar 

imaxes. 

sistemática. 

Instrumento: 

Listaxe de cotexo. 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA. 

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 

EMB3.1.1. Identifica 

o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións, e como 

forma de interacción 

social. 

             

EMB3.1.2. Controla              
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

interpretación 

como unha 

forma de 

interacción 

social. 

a postura e a 

coordinación coa 

música cando 

interpreta danzas. 

EMB3.1.3. Coñece 

danzas de distintas 

épocas e lugares, e 

valora a súa achega 

ao patrimonio 

artístico e cultural. 

             

EMB3.1.4. 

Reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais 

españolas, e entende 

a importancia da súa 

continuidade e o 

traslado ás xeracións 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

futuras. 

EMB3.1.5. Inventa 

coreografías de 

grupo que 

corresponden coa 

forma interna dunha 

obra musical e supón 

unha orde espacial e 

temporal. 

             

3.1.6. Analiza as 

danzas realizadas, 

recoñece os erros e 

amosa interese por 

mellorar o produto. 

             

EMB3.1.7. Respecta 

o traballo en grupo e 
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CRITERIO DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
% 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1ª 2ª 3ª CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

participa nel de xeito 

pracenteiro, 

amosando confianza 

nas propias 

posibilidades e nas 

das demais persoas. 

EMB3.1.8. Amosa 

respecto polas 

demais persoas e 

colaboración con 

elas. 
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7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os elementos transversais do currículo son os que se traballarán en todas as disciplinas 

(sen prexuízo do tratamento específico nalgunhas). A continuación explícase como se 

realizará dito traballo dende a materia de música. 

O desenvolvemento de aspectos inherentes á educación musical relacionados coa respiración, 

articulación, escoita ou atención contribúen tamén ao desenvolvemento da comprensión lectora, 

expresión oral e escrita. 

Ademais, a dinámica de traballo e a disciplina necesarias nas actividades musicais serán 

fundamentais no desenvolvemento do sentido cívico e constitucional fomentando a prevención  

de conflitos (incluíndo a prevención da violencia de xénero) e a resolución pacífica dos 

mesmos. 

Impulsando o emprendemento fomentando a autoestima por medio do desenvolvemento da 

creatividade, autonomía, iniciativa, hábitos de traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

Baseándonos nos principios de calidade, equidade, inclusión efectivas e igualdade de 

oportunidades e dadas as características particulares deste grupo de 6º, faremos fincapé na non 

discriminación por circunstancias persoais ou sociais, atendendo á diversidade coa adaptación 

do material ou flexibilizando tempos e metodoloxías. 

Así mesmo, xa que neste rango de idades se tende a sexualizar moitos roles, trataremos de 

fomentar a igualdade efectiva entre homes e mulleres poñendo en valor figuras femininas 

relacionadas coa música. 

Por último, tamén lle prestaremos atención á ecoloxía acústica na liña de Murray Schafer. 

 

8. AVALIACIÓN INICIAL 

Na primeira quincena de curso realizaremos unha avaliación inicial, a través das diversas UD 

1 deseñadas para cada nivel que inclúe actividades como por exemplo rolda de intervencións, 

recoñecemento auditivo, visualización de musicogramas ou escoita activa. Para que o resultado da 

avaliación inicial sexa máis preciso e funcional, trataremos de recoller información acerca do grao 

de desenvolvemento das competencias clave por medio da revisión de informes, conversas con 

outros mestres (fundamentalmente co titor/a) ou co Departamento de Orientación. 



CEIP San Salvador (Teis – Vigo)  Programación de Música 

Curso 2021-2022 

132 

A información obtida será o noso punto de referencia para tomar as medidas necesarias no 

sucesivo e axustar o proceso de ensino-aprendizaxe ás necesidades reais. 

 

9. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán: Rúbrica; Portafolio; Rexistro anecdótico, 

Listaxe de cotexo. 

Esta nota se reflectirá no boletín informativo para as familias a través do programa informático 

XADE por medio dunha cualificación numérica acompañada dun termo “Insuficiente (IN)”, 

“Suficiente (SU)”, “Ben (BE)”, “Notable (NT)” ou “Sobresaliente (SB)”. 

Para a xestión de aula, a mestra utilizará unha folla individualizada de avaliación. 

Como establece a orde do 9 de xuño de 2016 na sesión de avaliación final se decidirá que un 

alumno/a promociona se logra a progresión adecuada nos obxectivos de etapa e o grao de 

adquisición das competencias correspondentes en todas as áreas. 

* Considérase que o alumnado ten avaliación positiva: 

✓ Trimestral se acada un 50 % do total. 

✓ Final se aproba a terceira avaliación. 

10. METODOLOXÍA. 

O Decreto 105/2014 define metodoloxía didáctica como “o conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación % 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

Producións dos alumnos (libreta-

Portfolio) e 

30 

Cuestionarios. Cuestionarios pechados 20 

Observación sistemática Escala de observación 50 
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reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 

suscitados”. 

10.1. Principios metodolóxicos. 

No anexo II, o Decreto 105/2014 realiza recomendacións metodolóxicas para a Área de 

Educación Artística (Educación Plástica e Educación Musical). En xeral baséanse na 

transversalidade e na aprendizaxe competencial. O mestre/a debe desempeñar o papel de 

orientador/a, facilitador/a e creador/a de materiais e os alumnos/as deben ser os protagonistas da 

actividade individualmente ou de xeito cooperativo. Empregaranse metodoloxías activas 

atendendo á diversidade de ritmos e estilos de aprendizaxe e se pretenderá crear produtos finais 

que teñan efecto na comunidade educativa. A totalidade do proceso estará regulado pola 

avaliación reflexiva dos distintos momentos para acadar mellores resultados. Concrétase nas 

estratexias metodolóxicas. 

10.2. Estratexias metodolóxicas. 

● Aprendizaxe por recepción significativa.- v. gr. memorizar nova terminoloxía musical para 

incorporala ao seu vocabulario, e utilizala noutros contextos. 

● Método de proxectos.-os proxectos plantexados procuran a integración e aplicación de 

coñecementos e competencias musicais na creación dun produto final. 

● Método científico indutivo: v. gr. ao clasificar os instrumentos por familias. 

● Aprendizaxe por descubrimento guiado: mecánico nas actividades de ensaio/erro (v. gr. 

tocar de oído) ou significativo (v. gr. inventar unha danza). 

● Aprendizaxe cooperativa: é un importante alicerce para a inclusión efectiva do alumnado 

NEAE desenvolvendo as competencias Social e Cívica (CSC) e a Competencia en Aprender a 

Aprender (CAA). 

10.3. Pedagoxías musicais específicas da materia. 

Traballarase seguindo unha metodoloxía ecléctica baseada na propia experiencia docente e nos 

seguintes métodos: Orff (orquestra escolar, prosodia rítmica e danzas do folclore); Wuytack 

(forma a través dos Musicogramas e improvisación); Willems (recoñecemento auditivo de 

instrumentos, franelograma); Dalcroze (ao adecuar movementos corporais aos cambios na 

música); Kodály (fononimia). 

10.4. Actividades. 

Podemos definir actividade como unha acción educativa breve que se estrutura en exercicios 

máis breves. Nesta programación formarán parte de tarefas interdisciplinares. 
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● As actividades iniciais. Para a contextualización programaremos actividades altamente 

motivadoras e de carácter dialóxico (actividades dixitais con postas en común). 

● Actividades de desenvolvemento. Poñerán en xogo as competencias básicas para resolver un 

problema ou crear un produto. 

● Actividades finais. Pretenden a volta a un estado de relaxación logo da actividade psicomotriz. 

A maioría do tempo traballaremos en gran grupo para que todos se beneficien da 

interacción. No caso de traballar en pequenos grupos ou por parellas instauraremos quendas 

rotatorias buscando a heteroxeneidade dos membros en canto a capacidades e grao de 

desenvolvemento competencial. Programaremos actividades individuais para a adquisición de 

aprendizaxes específicas (v. gr. práctica instrumental). Puntualmente realizaremos actividades 

intergrupais. 

10.5. Modelos de ensinanza. 

Seguiremos un modelo social dialóxico. As propostas serán bidireccionais e buscaremos o 

desenvolvemento competencial e do sentido crítico do alumnado. 

10.6. Modelos de pensamento. 

● Reflexivo: Está presente nas actividades de autoavaliación e coavaliación. 

● Analítico: Está presente nas actividades de busca de datos en diversos medios como poden ser 

por exemplo libros de consulta ou as TIC. 

● Lóxico: Se pon en xogo nas actividades de lecto-escritura musical. 

● Crítico: Sempre que se confronten opinións por exemplo na coavaliación. 

● Deliberativo: Utilízase nas actividades cooperativas que implican un respecto ás normas e o 

clima de traballo. 

● Sistémico: Na lectura utilizando sílabas Kodály ou palabras rítmicas Orff (sen subdividir). 

● Creativo: Actividades de improvisación ou creación de danzas e pezas musicais. 

● Analóxico: Cando utilicemos metáforas para abordar un concepto. 

● Práctico: Poñerase en xogo nas actividades de danza ou execución instrumental orientadas á 

creación dunha peza musical ou coreográfica. 

10.7. Rol do profesorado. 

O profesorado deberá poñer en práctica as competencias profesionais docentes. En especial 

organizar e animar situacións de aprendizaxe utilizando as Tics e xestionando o progreso, 

implicar ao alumnado no proceso de aprendizaxe e traballar en equipo co resto da comunidade 

escolar.  
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10.8. Materiais e recursos didácticos. 

- Materiais.- Podemos destacar que por medidas de prevención debido ao COVID-19 a 

utilización do instrumental da aula estará sometido a normas de desinfección con aerosol de 

alcohol ao 70% e corentena de alomenos 24 horas. A utilización das frautas quedará postergada 

ata que as recomendacións sanitarias debidas ao escenario de pandemia polo CoViD-19 melloren. 

Tamén utilizaremos, material TIC (ordenadores e material elaborado pola mestra), proxector e 

pantalla da aula, material funxible (Libretas tipo Additio Basic 3 de 1º a 3º de Educación 

Primaria e Additio Basic 4 de 4º a 6º de Educación Primaria,…). Contaremos ademais con 

materiais elaborados pola propia mestra, arranxos de partituras e material adaptado á 

diversidade do alumnado (musicogramas e outros que sexan precisos tras a análise da avaliación 

inicial). 

- Ambientais.- que axuden a organizar os espazos da aula en zonas de recollida de información: 

pizarra dixital e analóxica, espazos dentro da propia colocación no pupitre. 

- Persoais.- é indispensable a coordinación cos distintos titores e especialistas en prol da 

transversalidade. Poñerase especial atención á coordinación co Departamento de Orientación. 

- Espaciais.- Para mellorar o aproveitamento da sesión semanal de música, mentres duren as 

medidas protocolarias destinadas a conter a pandemia utilizaremos a aula de música respectando 

as normas hixiénicas estipuladas na normativa CoViD do centro. Utilizaremos outros espazos do 

centro como poden ser os patios abertos ao aire libre cando o tempo meteorolóxico nolo permita 

destinados a actividades de movemento e canto. 

 

11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO. 

O Decreto 105/2014 no seu artigo 15 especifica como principios metodolóxicos a atención á 

diversidade e individualizada, así como a utilización dunha metodoloxía inclusiva. Polo tanto, 

atenderemos ás capacidades, intereses e motivacións dos nosos alumnos/as e tamén aos seus 

coñecementos e experiencias previas no eido musical. 

Atopámonos por tanto cun grupo cun desenvolvemento diferencial á hora da lectura musical e 

tamén con algúns alumnos que terán maior desenvolvemento da coordinación práxica óculo – 

manual necesaria para a interpretación instrumental incluso ao tempo que len. Ante todo con estes 

alumnos evitarase caer na tentación de poñelos sempre nos instrumentos que desenvolvan o papel 
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máis complicado ou de maior responsabilidade dentro do conxunto. Ao contrario, todos os alumnos 

deben tocar todos os instrumentos e eles, tamén. 

12. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS. 

● A aula de Música 

Durante o actual escenario sanitario debido ao CoViD utilizaremos a Aula de música baixo as 

medidas hixiénicas estipuladas na , ordinaria como espazo principal onde desenvolver as sesións de 

Música Deste xeito se sacará máis proveito dos 50 minutos de sesión semanal. 

A Aula especializada de música ten acotadas no chan parcelas separadas por 1,20 metros (medidas 

entre o centro das mesmas) para garantir o mínimo de distancia social que nos permiten as 

dimensions da mesma e o número de alumnado por grupo. 

● Outros espazos 

Cando o tempo meteorolóxico o permita, utilizarse o patio para desenvolver actividades de canto e 

movemento. 

13. INCORPORACIÓN DAS TIC. 

Practicamente a totalidade do material que se emprega nas sesións está elaborado pola propia 

mestra utilizando recursos TIC como procesadores de textos escritos e  musicais, editores de audio 

e vídeo,… 

A presentación dos contidos farase por medio da pizarra dixital e se complementarán con outros 

pendurados no espazo persoal do alumnado na Aula Virtual do centro. 

Presentación de diverso material dixital de apoio na aula virtual.  

14.  CONTRIBUCIÓN AOS PLANS E PROXECTOS DO CENTRO. 

Dende a materia de Música, trataremos de contribuír aos plans e proxectos do centro seguindo as 

directrices que se establecen a continuación. 

13.1. Proxecto e plan lector. 

Dende a materia de música trataremos de fomentar a lectura mediante a utilización de textos de 

contextualización e elaborando preguntas que contribuirán á comprensión e explicación. O propio 
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canto pola súa natureza global terá amplos beneficios na ampliación de vocabulario e na 

comprensión lectora (reforzada por medio de dramatizacións e representacións). O canto tamén 

influirá positivamente na dicción, articulación e entoación lectora. 

Ademais contribuiremos con diversas actuacións que incidirán no fomento da lectura, como por 

exemplo deseñando UUDD orientadas cara conmemoracións como por exemplo o día da paz (30 

de xaneiro), o día do libro (23 abril), ou o día das Letras Galegas (17 maio). 

13.2. Proxecto lingüístico. 

Dende a materia de música contribuiremos impartindo a materia en galego e poñendo en valor a 

importancia da lingua dentro da nosa cultura musical galega por medio do traballo do folclore nas 

diversas tradicións populares e celebracións escolares. 

13.3. Plan TIC. 

Desenvolveremos a Competencia Dixital (CD) no alumnado achegándolle os coñecementos e 

ferramentas necesarios para a procura de información virtual, manexo de editores de partituras, de 

audio e de vídeo dixitais así como cuestionarios interactivos (por exemplo en formato LIM). 

13.4. Plan de convivencia. 

Partindo das conclusións e directrices deste plan, traballaremos tendo en conta o principio de 

igualdade efectiva entre homes e mulleres e trataremos de darlle prelación á prevención antes que á 

corrección na xestión de conflitos. Dende a materia de música procuraremos o fomento da 

participación democrática, impulsando deste xeito o Plan Proxecta da Consellería e desenvolvendo 

principalmente as Competencias Social e Cívica (CSC) e a Educación en Valores como elemento 

transversal. 

 

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas actividades que, sendo organizadas polo centro e 

figurando na programación xeral anual, aprobada polo consello escolar, se realizan fóra de horario 

lectivo. A participación nelas será voluntaria. 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en 

horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, 

espazo ou recursos que utilizan. 

Planificaranse as posibles actividades complementarias tendo en conta o escenario sanitario do 

momento e contando co asesoramento do equipo CoViD. 
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16. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 

Indicador de logro 

E
n

 t
o
ta

l 

d
es

a
co

rd
o

 

E
n

 

d
es

a
co

rd
o

 

D
e 

a
co

rd
o

 

T
o
ta

lm
en

te
 

d
e 

a
co

rd
o

 

Observacións 

a) Aprendizaxes acadadas polo alumnado e procedementos de avaliación 

1. Os resultados das diferentes 

avaliacións foron coherentes? 

     

2. Os instrumentos de avaliación son 

variados e ofrecen información útil 

para a mellora do proceso de ensino-

aprendizaxe? 

     

b) Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao alumnado de 

cada unha das súas partes e eficiencia das medidas curriculares e organizativas. 

1. Desenvolvéronse metodoloxías 

diversas? 

     

2. As actividades foron variadas e 

adecuadas á dinámica do grupo-clase? 

     

3. Contribuíron ao desenvolvemento 

das competencias clave? 

     

4. A temporalización foi axustada?      

c) Medidas de atención á diversidade aplicadas. 

1. Están os diversos elementos da 

programación adaptados ás 

características e necesidades reais do 

alumnado? 

     

2. Desenvolveuse o traballo nun clima 

de cohesión e cooperación grupal? 
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Observacións 

d) Clima de traballo na aula 

1. O alumnado traballou motivado?      

2. Todos participaron activamente?      

e) Coordinación e relación co resto da comunidade educativa: profesorado, alumnado e 

familias. 

1. Foi fluída a comunicación co resto 

do equipo docente? 

     

2. Estableceuse colaboración recíproca 

coas familias? 

     

3. Propiciouse un clima participativo 

nas sesións? 

     

Propostas de mellora: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN E MELLORA. 

Como aparece recollido na Orde do 9 de xuño de 2016 a avaliación da programación didáctica será 

o referente para a mellora continua do proceso educativo polo que deberá ter, cando menos, 

carácter trimestral. 
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Con esta finalidade, xúntase a seguinte táboa cos indicadores de logro (como se especifica no artigo 

2 da citada orde) relacionados con unha escala de Likert que gradaremos en en 4 niveis: en total 

desacordo, en desacordo, de acordo e totalmente de acordo. 

As propostas de mellora reflectiranse nas actas de avaliación da memoria final, de xeito que 

podamos ter en conta o feedback resultante, tratando fundamentarnos nos resultados de experiencias 

previas á hora de deseñar a programación para o seguinte curso académica, procurando así a 

optimización dos resultados. 
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Observacións 

a) Aprendizaxes acadadas polo alumnado e procedementos de avaliación 

1. Os resultados das diferentes 

avaliacións foron coherentes? 

     

2. Os instrumentos de avaliación son 

variados e ofrecen información útil 

para a mellora do proceso de ensino-

aprendizaxe? 

     

b) Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao alumnado de 

cada unha das súas partes e eficiencia das medidas curriculares e organizativas. 

1. Desenvolvéronse metodoloxías 

diversas? 

     

2. As actividades foron variadas e 

adecuadas á dinámica do grupo-clase? 

     

3. Contribuíron ao desenvolvemento 

das competencias clave? 

     

4. A temporalización foi axustada?      
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c) Medidas de atención á diversidade aplicadas. 

1. Están os diversos elementos da 

programación adaptados ás 

características e necesidades reais do 

alumnado? 

     

2. Desenvolveuse o traballo nun clima 

de cohesión e cooperación grupal? 

     

d) Clima de traballo na aula 

1. O alumnado traballou motivado?      

2. Todos participaron activamente?      

e) Coordinación e relación co resto da comunidade educativa: profesorado, alumnado e 

familias. 

1. Foi fluída a comunicación co resto 

do equipo docente? 

     

2. Estableceuse colaboración recíproca 

coas familias? 

     

3. Propiciouse un clima participativo 

nas sesións? 

     

Propostas de mellora: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


