
 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

       

Ed. Musical 

 

 

 

 

Curso 2020 - 2021 

 CEIPP Santa María 

 

 

 



ÍNDICE.                                                                                 

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

      1.1.- Alumnado 

      1.2.- Profesorado 

2.- PROGRAMACIÓN MÚSICA 1º ED. PRIMARIA  

3.- PROGRAMACIÓN MÚSICA 2º ED. PRIMARIA 

4.- PROGRAMACIÓN MÚSICA 3º ED. PRIMARIA 

5.- PROGRAMACIÓN MÚSICA 4º ED. PRIMARIA 

6.- PROGRAMACIÓN MÚSICA 5º ED. PRIMARIA 

7.- PROGRAMACIÓN MÚSICA 6º ED. PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A necesidade de proporcionar unha educación de calidade a todo o alumnado 

así como requirir que todos os compoñentes da comunidade educativa colaboren para 

conseguir este obxectivo é un dos puntos de partida para a elaboración dunha 

programación axeitada para o alumnado á que vai dirixida. 

Esta programación didáctica foi deseñada baseándose fundamentalmente no 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, ao amparo da Lei orgánica 8/2013, do 9 

de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

O Centro escolar no que se vai aplicar a presente programación é un centro 

público, un C.E.I.P.P. (Colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe), de liña 1, 

que se atopa situado no centro da localidade de As Pontes de García Rodríguez (A 

Coruña). A zona de influencia do Centro corresponde ao casco urbán do pobo. Está 

integrada por un núcleos de poboación pequeño e, a actividade agraria e gandeirada 

industria térmica supón unha axuda á economía familiar. A lingua habitual na maioría 

das familias é a lingua castelá, habendo poucos alumnos e alumnas que falan a lingua 

galega.  

Respecto ao horario, o centro ten xornada única: das 08.50 a 14:05, e non conta 

con servizo de comedor nin de transporte escolar, xa que ao estar situado no centro da 

localidade o alumnado acode a él andando. 

      1.1.- Alumnado 

O alumnado, no presente curso 2020/21 está formado por un total de 139 alumnos e 

alumnas no CEIPP Santa María: 

   ALUMNADO TOTAL           ED. INFANTIL           ED. PRIMARIA 

                    139                 36 103 

  

 

 

 

 



ED. INFANTIL ALUMNOS/AS ED. PRIMARIA ALUMNOS/AS 

4º E I (3 ANOS) 8 1º 21 

5º E I (4 ANOS) 9 2º 10 

6º E I (5 ANOS) 20 3º 20 

4º 15 

5º 13 

6º 24 

 

A procedencia do alumnado é diversa, xa que se mestura alumnado do centro da vila e 

alumnado estranxeiro. 

      1.2.- Profesorado 

 O profesorado do centro está formado por:  

Educación 

Primaria  

Titor 1º, Titora 2º, titora 3º, titora 4º, titora 5º, titora 6º. 

Educación Infantil Titora 4º EI, titor 5º EI, titora 6º EI. 

 

 

Mestres  ou 

mestras  

especialistas en  

Educación Musical 

Lingua Estranxeira (Inglés) 

Educación Física 

Relixión e Moral Católica 

Orientadora 

PT primaria, PT infantil, AL 

    

 

 



2. Programación E. Musical de 1º Ed. Primaria 

 

1. Competencias clave: 

 

As competencias clave desenvolveranse na posta en práctica do  proceso de ensino e 

aprendizaxe musical a  través do tratamento dos seguintes elementos: 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística 

 

-Desenvolver vocabulario específico referente á música. 

-Desenvolver a expresión oral tanto en exposicións individuais como a través do diálogo. 

-Descubrir e incorporar unha linguaxe que permita manifestar sentimentos e emocións 

provocados pola música. 

-Coñecer e empregar a linguaxe corporal en contextos comunicativos. 

-Descubrir a importancia do ritmo na linguaxe oral. 

-Recoñecer o valor comunicativo doutras linguaxes non verbais e empregar os recursos que 

aportan para o enriquecemento da comunicación lingüística. 

-Mellorar os recursos lingüísticos a través da aprendizaxe de cancións, recitados e 

trabalinguas. 

 

 Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 

-Desenvolver o pensamento diverxente e a creatividade na resolución de problemas. 

-Comprender os conceptos de proporción, multiplicación (dobre, tripla, cuádrupla...) e da 

división (metade, cuarto...) a través dos elementos propios da linguaxe e a métrica musical. 

-Desenvolver conceptos espaciais básicos na realización de coreografías e actividades de 

movemento. 

-Comprender conceptos xeométricos básicos a través do emprego de instrumentos e da 

realización de coreografías. 

  

  Competencia dixital 

 

-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 

sonora). 



- Dominio da aula virtual e os recursos dixitais traballados diariamente na clase, para ser 

quen de seguir co desenvolvemento das actividades ordinarias telemáticamente nunha 

situación de docencia non presencial. 

-Coñecer as posibilidades das tecnoloxías da información na súa dobre vertente de 

transmisoras e receptoras da información. 

-Utilizar as tecnoloxías da información como ferramenta esencial para informarse, aprender 

e comunicarse. 

-Destrezas relacionadas ca solución de problemas de software e hardware. 

-Coñecer os distintos soportes e as súas aplicacións en contextos reais. 

 

  Competencia para aprender a aprender. 

 

-Adquisición da consciencia das propias capacidades (a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre outras). 

-Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das primeiras e 

tendo motivación e vontade para superar as segundas. 

-Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na 

confianza nun mesmo e do gusto por aprender. 

-Coñecer distintas estratexias e técnicas: de estudio, de observación e rexistro sistemático 

de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de resolución de problemas, 

de planificación e de organización de actividades e tempos de forma efectiva. 

-Curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de respostas 

posibles. 

-Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en 

colaboración- e, moi especialmente, para transformala en coñecemento propio. 

 

  Competencias sociais e cívicas: 

 

-Coñecerse e valorarse. 

-Saber comunicarse en distintos contextos. 

-Expresar as propias ideas e escoitar as alleas. 

-Participar activamente en traballos en grupos. 

-Ser capaz de poñerse no lugar do  outro e comprender o seu punto de vista aínda que sexa 

diferente do propio. 

- Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os trazos 

e valores do sistema democrático. 

-Usar o xuízo moral para elixir e tomar decisións 



-Entender as características das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o seu 

carácter evolutivo. 

-Valoración das diferencias á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre os 

distintos colectivos. 

-A práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos como forma de resolver 

conflitos. 

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas. 

-Perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que enriquece a 

vida persoal e social e que é, xa que logo, merecedor do esforzo que require. 

 

  Sentido da Iniciativa e espírito emprendedor. 

 

-A capacidade de responsabilizarse e perseverar. 

-Desenvolver o coñecemento de si mesmo e a autoestima. 

-Desenvolver a creatividade. 

-Ser autocrítico. 

-O control emocional. 

-A capacidade de calcular os riscos e de afrontar problemas. 

-A capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata. 

-A capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos. 

-A capacidade de elixir con criterio propio. 

-A capacidade de imaxinar proxectos. 

-Poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse obxectivos 

e planificar e levar a cabo proxectos. 

-Unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación. 

-Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en 

equipo. 

-A asertividade para comunicarlles adecuadamente aos demais as propias decisións. 

-Capacidade e actitudes relacionadas co liderado de proxectos 

 

  Conciencia e expresións culturais: 

 

-Apreciar e desfrutar ca arte. 

-Emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias. 

-Coñecemento básico das manifestacións artísticas mais destacadas. 

-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas. 



-Usar o pensamento diverxente. 

-Levar a cabo traballos cooperativos na realización de expresións artísticas 

-Actitude respectuosa cara a diversidade de expresións artísticas. 

-Actitude crítica cara a diversidade de expresións artísticas. 

-Vontade por cultivar a propia capacidade estética. 

-Interese por participar na vida cultural. 

-Interese pola conservación do patrimonio cultural. 

 

2. Obxectivos: 

A continuación amósanse os obxectivos máis relevantes, mais serán traballados todos os 

obxectivos presentes no Decreto 105/2014 de maneira transversal, ao longo de todo o 

curso. 

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 estudio, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade no aprendizaxe e espírito emprendedor. 

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

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

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

propostas visuais e audiovisuais. 

 

3. Contidos: 

 Bloque 1: Escoita 

 

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. 

B1.5. 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. 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

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



B1.9. Identificación das principais profesións relacionados coa música e da actividade que 

se desenvolve nelas (dirección, instrumentista e público). 

B1.10. Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada. 

B1.11. Elementos da música: tempo e dinámica. 

B1.12. Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada. 

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais. 

 

 Bloque 2: Interpretación Musical: 

 

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. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación. 

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

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas. 

B2.6. Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non convencionais, 

e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación tradicional. 

B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías non convencionais como medio de 

representación da música: pentagrama, clave de sol, colocación das notas no pentagrama, 

figuras brancas, negras e silencio de negra. 

B2.8. 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. 

B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza: 

 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

B3.3. Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos sonoros. 

 

 



4. Avaliación: 

 

 Criterios de Avaliación: 

Os criterios de avaliación, no primeiro curso de primaria, mantéñense tal e como 

veñen recollidos no Decreto 105/2014, dado que o alumnado deste curso procede de 

educación infantil e non precisa realizar un plan de reforzo e recuperación en base ao 

traballado o ano pasado. 

 

Bloque 1: Escoita 

 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes no contexto natural 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. 

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

B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos dunha 

obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros obxectos, 

manipulando materiais como fonte de son. 

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

cancións sinxelas e practicando a improvisación. 

B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de movemento. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza 

 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

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

 

 Estándares de aprendizaxe: 

Os criterios de avaliación, no primeiro curso de primaria, mantéñense tal e como 

veñen recollidos no Decreto 105/2014, dado que o alumnado deste curso procede de 



educación infantil e non precisa realizar un plan de reforzo e recuperación en base ao 

traballado o ano pasado. 

 

 Bloque 1:  Escoita. 

 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e da voz. 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

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

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas 

calidades. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

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

do profesorado. 

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

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

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 

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

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. 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

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

sinxelas. 

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

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

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



EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

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

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

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

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

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

música. 

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

emocións. 

 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 A primeira avaliación que se realizará sobre o momento no que o alumnado se atopa, é 

ao comezar cada unidade didáctica coñecendo non só a motivación senón tamén o nivel 

desde o que promoveremos a construción. Trátase de coñecer as capacidades e aptitudes 

(musicais, psicomotrices, intelectuais...), os intereses e as particularidades que cada 

alumno e alumna expón sobre o tema que lle atinxa á unidade didáctica, condicións 

psicosociais, así como a maneira en que esta vai ser levada a cabo. En ningún caso se trata 

dun proceso vistoso ou que poida producir inquedanza no alumnado a través de probas 

específicas, é soamente unha primeira actividade que nos ofreza esta información requirida 

mais, moitas veces esta será conseguida simplemente cunha canción, ou un xogo que 

implique movemento, práctica instrumental, etcétera. 

 O desenvolvemento da unidade por parte do alumnado tamén será outro obxecto de 

avaliación, aínda que entendida como a maneira de coñecer o desenvolvemento da 

aprendizaxe en cada alumno e alumna, non sendo tan interesantes os resultados acadados 

como si o xeito (proceso) de realizalos. Isto é: que as propias actividades que se quitan dos 



procedementos de cada unidade didáctica, nos serve para avaliar o desenvolvemento da 

mesma. Esta avaliación realizarase, xa que logo, de cada actividade derivada dos 

procedementos sinalados na programación, procurando orientar, regular e dirixir a posta en 

práctica do resto que conforman a unidade. 

 Será necesario coñecer o desenvolvemento xeral da unidade unha vez chegados á fin 

desta, mais non se trata de sumar décimas ou cualificacións (xa se vén de explicar cal será 

a maneira de proceder), senón de saber o que se aprendeu (construíu) a partires da 

avaliación inicial, establecendo un feedback ou retroacción que nos leve directamente 

desta, á análise e adecuación das propostas feitas para cada unidade concreta dentro do 

marco xeral desta programación. 

 Ao longo do curso académico será moi importante intercambiar opinións coa docencia 

e, desde logo, cos pais do alumnado, ca fin de que a nosa visión non sexa sesgada e 

subxectiva. A menos que se traten de casos específicos, non se fará isto antes de comezar 

o proceso de ensino aprendizaxe, xa na contra do pretendido, pódese converter nun 

etiquetado do alumnado, incluso antes de telo visto. 

 

  En relación ós instrumentos e procedementos de avaliación, o primeiro que se 

patrocina desde esta programación é o uso de varios medios para tal fin, pois a utilización 

dun só non nos ofrece unha avaliación xusta, equilibrada, xeral, nin acertada en definitiva. 

A observación sistemática e diaria do alumnado, así como a recollida de datos 

sobre o comportamento, inhibicións, forma de traballar (individualmente e en grupo), 

destrezas adquiridas a partir das previas, habilidades... será un dos procedementos de 

avaliación máis a ter en conta. Para esta observación da actividade musical realizaranse 

fichas e rexistros coas que poder plasmar e fixar as impresións que ó longo da clase poidan 

xurdir, xa que confiar na memoria pode ser ás veces arriscado de máis. 

Un dos tipos de ficha a realizar é a de control individual, a que nos permite levar 

conta de maneira persoal e específica do desenvolvemento do alumnado no proceso de 

aprendizaxe. Trátase dunha mestura entre unha lista de control e unha escala de estimación 

(combinando así dous procedementos de avaliación). 

En función da unidade didáctica de que se trate, podemos variar este patrón de 

ficha, facéndoa así máis específica e acorde cos nosos intereses, con eses elementos dos 

que se quere deixar constancia (e que xa poden aparecer escritos de antemán), como 

procedementos, actividades, indicadores de logro... ou cando menos, modificala pensando 

nos cadros que vaiamos a precisar.   

 Aínda que podemos obter unha cantidade de información considerable, preténdese 

máis un rexistro da análise e observación da actividade musical rápido e fácil de cubrir, polo 

que moitas cousas poden caer da mesma. Para solucionar iso tamén se usará o rexistro 



anecdótico, isto é, outra táboa na que completar esa información que nos parece insuficiente 

na primeira ficha, ou ben por tratarse de elementos específicos e particulares dun alumno 

ou situación concreta... Anotaranse tanto os feito positivos como negativos de maneira 

regular e procurando obxectividade. 

Outro instrumento importante de avaliación, e que non implica ningún tipo de 

anotación por parte da docencia, é o rexistro de exercicios escritos, e neste caso, 

recopilación de actividades realizadas e presentadas a través da aula virtual. Non se trata 

de coleccionar exames, senón de ter presentes todas as tarefas feitas por parte do 

alumnado: musicogramas, representacións plásticas, composicións, exercicios de 

discriminación de sons do entorno ou de parámetros e calidades do son, ... Será moi 

importante levar este procedemento ao par de outros, xa que de non facer un rexistro desas 

actividades que non se fixan sobre papel e que se perden co tempo, ao fin quedará a 

sensación de que as fixadas son as máis importantes. Así mesmo, é moi importante saber 

que pensa o alumnado sobre o seu proceso de ensino aprendizaxe, darlle a oportunidade 

de que se autoavalíe e de que contraste información coa opinión da docencia (este proceso 

non ten por que ser unha leira á marxe, senón que se deberá integrar no decurso das 

actividades de aula). 

 Un dos problemas máis frecuentes da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do segundo exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais... tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

 

 

 

 



5.  Criterios de calificación 

  

 O 80% do resultado final da avaliación dependerá do traballo realizado na aula e na 

casa, sendo este ano realizado a través da aula virtual do centro, así como da realización 

de pequenas probas. 

 O 20% do resultado final da avaliación dependerá da atención ás normas de 

comportamento,  a participación e as regras de aula. 

 

6.  Indicadores de logro 

 

a) Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

b) Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

c) Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

d) Identifica voces masculinas e femininas. 

e) Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

f) Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

g)Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público 

h) Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

i) 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. 

j) Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

k) Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

l) Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

m) Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

n) Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

ñ) Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

o) Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 

respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

p) Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

q) Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

r) Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 



7. Metodoloxía 

 

A metodoloxía empregada ao longo do desenvolvemento do curso, será de carácter 

globalizado, priorizando a aprendizaxe por proxectos, sendo tamén unha metodoloxía 

inclusiva e participativa, na que o alumnado adquira un rol activo, e o docente se considere 

un guía no proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía globalizada por proxectos, permitirá que, ademais de traballar dunha forma 

máis cooperativa, poida compaxinarse o proceso de ensinanza-aprendizaxe presencial co 

virtual, continuando coas actividades realizadas diariamente na aula, nunha situación de 

docencia non presencial. 

Cabe destacar tamén, que se buscará o empregar unha metodoloxía activa, que caracterice 

á materia como forma de expresión e liberación do alumnado ante a situación vivida o 

presente curso, tanto física como emocionalmente. 

 

 

 Técnicas metodolóxicas: actividades tipo. 

 

 Para a posta en práctica do proceso de ensino-aprendizaxe realizaranse actividades 

globalizadas, que promovan a interdisciplinaridade e que estén relacionadas co PDI do 

centro, de tal xeito que se poidan desenvolver, tanto nun escenario de docencia presencial, 

como mixta ou non presencial, empregando como base na aula, o uso das novas 

tecnoloxías e a aula virtual do centro. 

 As seguintes actividades tipo propostas, están tamén enfocadas a desenvolver a 

expresión dos sentimentos e as emocións a través da linguaxe musical, sendo a situación 

emocional do alumnado, un punto clave neste curso, tras a situación de confinamento vivida. 

 

 Bloque 1: A escoita. 

 

a) Recoñecementos auditivos de sons do entorno e instrumentos musicais con identificación 

dos elementos do son. 

b) Representación gráfica dos elementos do son. 

c) Audición activa de repertorio vocal e instrumental de diferentes épocas e estilos con 

acompañamento rítmico, corporal ou nun musicograma con atención a forma musical e con 

comentario posterior.   

d) Xogos auditivos de recoñecemento e identificación dos elementos do son. 

e) Identificación auditiva das calidades do son. 

f) Expresión de sentimentos e emocións a través da audición. 



g) Recoñecemento dos contidos traballados nas escoitas musicais. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical. 

 

a) Interpretación de cancións sinxelas ao unísono con acompañamento rítmico corporal, 

con instrumentos ou corporal. 

b) Exercicios de relaxación, respiración, coordinación e dicción 

d) Xogos de imitación rítmica e melódica con distintos elementos (corporais ou 

instrumentais), evitando a realización de actividades que impliquen o uso compartido de 

materiais ou instrumentos. 

e) Lectura de motivos rítmicos sinxelos con linguaxe musical non convencional e 

prelinguaxe musical. 

f) Xogos de pregunta-resposta rítmicos. 

g) Acompañamentos instrumentais sinxelos con atención aos elementos básicos do ritmo 

(pulso, acento e subdivisión). 

h) Sonorización de situacións, relatos breves e imaxes con distintos elementos. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza 

 

a) Xogos de movemento de relación a un estímulo e expresión corporal que inclúan 

mobilización funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no espazo 

b) Interpretación de danzas sinxelas e xogos motores acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais. 

c) Xogos de improvisación corporal. 

 

 

 Estratexias 

 

 A inclusión das competencias clave no currículo vai condicionar a metodoloxía, xa 

que implica unha práctica integradora dos distintos tipos de coñecemento. As principais 

estratexias metodolóxicas serán o aprendizaxe en espiral e a globalización. Por iso, 

partirase dos coñecementos previos do alumno ou alumna, das súas ideas, experiencias 

e concepcións relacionadas coa música, pero con características e dificultades novas a 

aprender, un axeitado nivel de dificultade  equilibrado entre os exercicios propostos e o 

desenvolvemento das habilidades necesarias para levalo a cabo. Procuraranse fomentar 

expectativas de logro a través de situacións de éxito, permitindo a concordancia entre o 

esforzo realizado e as expectativas e evitando a frustración.  Crearanse contextos de 



traballo sobre formas de expresión variadas e nos que a interacción cos compañeiros e 

compañeiras, cumpre un papel fundamental coa confrontación de opinións e o traballo 

colaborativo. Presentaranse as actividades como algo lúdico, propiciando un ambiente de 

cooperación,  comunicación e harmonía nas relacións, e un longo etcétera, van na 

procura de posibilitar aprendizaxes  significativos e funcionais, que partan dos esquemas 

previos de coñecemento, para modificalos, completalos ou reconstruílos evitando na 

medida do posible o aprendizaxe memorístico e concedendo primacía a comprensión e ó 

razoamento,  partindo da actividade construtivista a través de actividades motivadoras. 

Esta postura motivadora aceptando, na medida do posible, as propostas de traballo que o 

alumnado libremente aporte, e ofrecéndolle a confianza para se expresar nun ambiente 

positivo e de cooperación onde todas as opinións son igualmente tidas en conta, valoradas 

e respectadas, redunda directamente nunha apertura da imaxinación e un 

desenvolvemento da capacidade creativa. Todas as unidades didácticas xiran en torno a 

un centro de interese moi marcado e definido, que nos leva a unha procura da devandita 

globalización e da interdisciplinariedade, aproveitando os numerosos contactos que a 

música establece co currículo doutras materias e coa súa vida cotiá, para deste xeito, o 

alumnado percibir a utilidade das súas aprendizaxes, posto que esta se fai en bloque e 

proporcionando estratexias de traballo globais que poidan ser aplicadas en situacións moi 

diversas. 

Partirase  das características psicolóxicas e evolutivas e terase en conta o 

desenvolvemento psicolóxico do alumnado xa que o coñecemento do seu pensamento 

carácter e comportamento posibilitará unha aplicación pedagóxica. Tamén se terá en conta 

a situación emocional de cada alumno e alumna tras a situación de confinamento vivida o 

curso pasado, atendendo ás demandas emocionais que cada un poida ter. 

O tratamento personalizado que incide de xeito moi positivo no aprendizaxe do alumnado, 

xa que permite adaptarse ás características propias de cada un e partir de plantexamentos 

en certa medida distintos. Non todos aprendemos do mesmo xeito e ó mesmo ritmo,  xa que 

dependemos superlativamente das influencias que sobre o noso coñecemento existen e 

que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. A intervención docente 

neste aspecto pode contribuír a unha mellora significativa no desenvolvemento de cada 

individuo cas súas características propias. Dentro das reais e lóxicas limitacións do ensino 

en xeral e da música en particular, velarase insistentemente pola atención personalizada, 

como un principio metodolóxico fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe, 

atendendo á dimensión individual e afectiva de cada membro do grupo, a partir das súas 



capacidades. En especial, atenderanse tamén as necesidades individuais de cada alumno 

e alumna ocasionadas pola fenda dixital o pasado curso. 

A Educación Musical debe plantexarse a partires dunha metodoloxía activa xa que a 

actividade, en definitiva, responde á máxima de que as cousas ensínanse e apréndense 

facéndoas. Pero non se trata só dunha actividade externa, senón, e fundamentalmente 

dunha actividade mental que lle permita propoñerse interrogantes e buscar estratexias para 

resolvelos procurando que exista unión entre a teoría e a práctica. Na potenciación da 

actividade é  cardinal, xa que logo, facilitar a reflexión á hora da acción, e tamén fomentar 

a zona de desenvolvemento potencial na adquisición de novas aprendizaxes, para o que se 

fai necesario estruturar e dosificar os novos contidos, consolidar a aprendizaxe a través da 

creación de nexos entre os coñecementos previos e os novos e a funcionalidade de dita 

aprendizaxe, unha boa actitude docente na que o alumnado vexa o exemplo, facilitar a 

posibilidade de levar a cabo unha actividade coa mínima axuda necesaria, etcétera. 

Partirase da idea de que o alumnado non se limite á manipulación e acción externa, senón 

que se debe levar a cabo unha actividade interna que o obrigue a proporse interrogantes e 

á busca de estratexias que lles permitan resolvelos, relacionando o xa coñecido cas novas 

aprendizaxes que se lle presentan. Por iso os contidos se ordenan por complexidade, 

atendendo ó desenvolvemento das súas capacidades, e a un tratamento cíclico dos 

mesmos, isto é, presentándose en contextos moi diferentes para que lles permita ó 

alumnado establecer unha grande cantidade de relacións e así integralos nas súas propias 

producións. É, por tanto, moi importante que en todo momento o alumnado teña a 

oportunidade de se expresar e comunicar. 

A unidade entre teoría e práctica, supón a necesidade dunha actitude analítica e 

investigadora por parte dos  alumnado, que o mestre incentivará procurando que o mostre 

as súas opinións respecto ás actividades a realizar aínda que sexan eminentemente 

prácticas 

A creatividade: Como xa se adiantou anteriormente, débese incidir en actividades de 

creación tanto individual como colectiva que estimulen o pensamento e permitan o alumno 

mostrar elementos do seu interior. As actividades de improvisación ou calquera outro tipo 

de creación serán entón habituais na posta en práctica das distintas unidades didácticas. 

A socialización: debido ó carácter participativo e á presencia de actividades de índole 

expresiva (vocal, instrumental ou de movemento) comúns en Educación Musical, a materia 

faise idónea para a potenciación das relacións persoais así como para reforzar o traballo 

colaborativo.  As actividades tanto conxuntas como cooperativas son comúns no 



desenvolvemento das unidades didácticas. Sen embargo  non só é o traballo en equipo, o 

que crea a concienciación de grupo e por tanto de sociedade, senón tamén a través dos 

contactos co exterior, con culturas que posúen características distintas (a través da 

audición, práctica vocal e instrumental, movemento e danza...). Neste sentido procuraranse 

situacións que nos preparen para a convivencia democrática, a participación e a igualdade, 

respectando ós demais e ás súas diferentes concepcións, e formando grupos nos que se 

auxilien as relacións humanas e o modelado dos roles máis axeitados. No caso dunha 

situación de docencia non presencial, manterase unha metodoloxía, así como un tipo de 

actividades que fomenten a cohesión de grupo e a socialización, a pesares de estar 

distanciados e de realizalas de xeito virtual. 

O desenvolvemento das actividades incluirá un plantexamento  lúdico xa que o xogo é un 

medio de aprendizaxe adecuado para a idade do alumnado que ofrece posibilidades moi 

diversas na aula de música; tanto a música como o xogo son actividades que xorden de 

xeito natural no neno, sen embargo evitarase a falsa concepción da materia como un 

paréntese na vida escolar do alumnado, concedéndolle a importancia que ten no seu 

desenrolo e maduración. 

Procurarase en todo momento unha educación integral a través da música que inclúe tanto 

aspectos de expresión, orientados o desenvolvemento da propia personalidade, 

comunicación, sentido social e autonomía,  a creatividade, a emotividade e a sensibilidade 

a partires da música, o desenvolvemento sensorial e corporal e psicomotor a través das 

actividades con movemento, como o desenrolo cognitivo e artístico á vez. 

Os métodos específicos que se aplicarán na dilatación da programación son os que 

responden ás catro grandes correntes pedagóxicas do século XX: Dalcroze, Kodály, Orff e 

Willems. 

Aínda que algúns elementos do método ideado por Émile Jacques Dalcroze, sobre todo o 

que fai referencia ás condicións cas que a aula e alumnado deben contar, non poidan ser 

tidos en consideración, si se fará especial fincapé na idea dunha educación integral do 

alumnado a través da expresión corporal cun grande contacto co desenvolvemento 

psicomotor, do movemento, e do que Dalcroze chama o sexto sentido (o muscular), 

impulsando a atención, intelixencia, sensibilidade, memoria, imaxinación e creatividade... 

Así mesmo, copiarase deste método a idea da importancia da improvisación como 

expresión directa da vida, e a maneira de conseguir unha apreciación musical partindo da 

experiencia sensorial e motriz, desenvolvendo corporalmente os elementos da música 



(compás, tempo, pulso, acento, matices, figuras, forma musical, melodía, ritmo...), o ritmo 

interno, a apreciación do silencio e fomentando a educación auditiva. 

De Zoltan Kodály terase a ben non tanto as cousas máis identificativas e representativas do 

método,  senón a atención en xeral,  como base sustentadora,  que o seu desenvolvemento 

pedagóxico presta á música tradicional ou popular, como linguaxe materna do alumnado.  

As cancións tradicionais ou populares servirannos para aprender intervalos,  como unha 

especie de traballo previo ou integrado. Por outra parte, e aínda que adaptados ó tempo do 

que en primaria se dispón para o ensino-aprendizaxe da música e das nosas intencións co 

mesmo, farase uso da adaptación fononímica que Kodály fixo de John Curwen e máis das 

sílabas rítmicas que este pedagogo axeitou do francés Chevais. En realidade, a idea da 

fononimia está a cabalo entre a usada por Orff-Wuytack e este método de Kodály, posto que 

o certamente interesante é usar uns xestos que o alumnado poidan identificar cunha altura 

sonora, axudándonos na aprendizaxe e interpretación de cancións, ditados sinxelos, canto 

a varias voces... e en xeral na percepción física e corporal desa altura sonora que se estar 

a cantar. En definitiva, esta fononimia será usada pola docencia (sempre que a velocidade 

o número de notas o permitan), máis nunca esixida ó alumnado. Por outra banda 

aprenderemos breves patróns rítmicos, realización de ditados, lectura musical, creacións 

rítmicas... empregando as sílabas rítmicas. 

Xa algunhas das achegas que o método de Carl Orff fai á pedagoxía musical foron descritas, 

aínda que resta por incluír quizais o máis importante desta corrente por ser a súa base 

sustentadora: a filosofía de aprendizaxe. Por iso e tendo moi a ben os principios que este 

autor cita no seu Schulwerk (e sempre, que nos situamos no inicio dun novo proceso de 

ensino aprendizaxe para o alumnado chamado primaria) velarase intensamente por que na 

aula de música se faga educación musical e non ensino da música, posto que non se trata 

de formar tecnicamente a músicos, senón dunha educación integral que se beneficia da 

música como un elemento, dándolle grande importancia ó traballo en grupo. Tamén, como 

xa se indicou anteriormente en Kodály, copiarase a idea do tratamento do ritmo a través da 

inclusión da linguaxe, a prosodia rítmica, así como do movemento corporal como feito 

natural rítmico e de expresión, sen esquecerse da axuda que neste sentido ofrece a 

pequena percusión ideada polo propio autor. Así mesmo, e aínda que non na súa plenitude, 

será tomada a idea do musicograma desenvolvida polo seu discípulo Jos Wuytack, a través 

de representacións e murais que o alumnado faga logo dunha percepción auditiva, se ben 

neste sentido serán tomadas, así mesmo, as ideas do compositor e pedagogo Murray- 

Schafer, non se centrando só nas consecuencias do feito sonoro, senón do son en si 

mesmo. 



Finalmente, o método ideado por Edgar Willems é moi importante nesta programación 

primordialmente no que se refire ao métodos, técnicas, materias... en definitiva á ideoloxía 

que o método propón ó redor do desenvolvemento da sensorialidade auditiva, a través de 

exercicios de memorización e recoñecemento de sons, a comprensión do movemento 

sonoro, a súa representación en diagramas pancromáticos de maneira gráfica e corporal... 

 

8. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda dixital. 

 

As dificultades educativas son un problema interactivo, que dependen tanto das condicións 

do alumnado como das estratexias de ensinanza, polo que se fai necesario recorrer a 

estratexias adecuadas  que sexan válidas para as necesidades educativas de cada alumna 

e alumno. Para levar a cabo  unha adaptación curricular, é condición fundamental que o 

mestre sexa reflexivo e que aprenda da súa propia acción educativa así como  das 

respostas do alumnado. En especial, este ano, os recursos dixitais traballados nas aulas, 

serán escollidos en función das necesidades que presente o alumnado, para garantir a 

individualización do proceso de aprendizaxe, así como a realización das actividades da 

materia de distintas formas, dando así unha resposta educativa axeitada en cada caso. 

Deste xeito, as medidas de atención á diversidade que non afecten ós  elementos 

prescriptivos do currículo, e que reciben o nome de adaptacións non significativas  son 

tarefa do mestre sen necesidade dunha autorización por parte da inspección educativa. Este 

tipo de medidas (todas elas supeditadas este curso, ao cumprimento das normas ditadas 

pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade), atinxen a:   

    -Secuencia de contidos. 

     -A organización da aula (sendo impartida a materia este curso nas aulas ordinarias, en 

lugar de na aula de música). 

  -Os agrupamentos de alumnos: un agrupamento determinado para a realización de 

diversas tarefas (creatividade, improvisación, coreografías, práctica instrumental ou 

vocal…) pode propiciar a inclusión de certos alumnos en grupos compensados. 

    -A metodoloxía: nalgúns casos pode ser necesario introducir modificacións 

metodolóxicas, no xeito de abordar un contido cun neno ou grupo en concreto. En xeral a 

mellor  resposta metodolóxica é a que se adapta ó que se sabe de cómo aprende un alumno. 

  -A avaliación: non todos os alumnos teñen o mesmo xeito de exteriorizar os seus 

pensamentos ou accións o que non implica que non comprendan na mesma medida un 



procedemento ou un concepto, por iso en ocasións debe adaptarse o procedemento de 

avaliación. 

Isto supón que os obxectivos recollan todo tipo de capacidades, que a  secuencia de 

contidos poida adaptarse ós diferentes ritmos de aprendizaxe e que a avaliación se realice 

en función do progreso realizado polos alumnos respecto ó seu nivel inicial. Podería dicirse 

que é nestas circunstancias onde mellor se pode observar o principio metodolóxico da 

individualización.  Deste xeito a presente programación didáctica está elaborada ca 

suficiente flexibilidade como  para realizar as pertinentes adaptacións, condición 

fundamental para garantir a atención á diversidade. Sen embargo non é suficiente con que 

a programación sexa  flexible, senón que é necesario contar con recursos humanos, 

materiais adicionais, e tempo para analizar a propia práctica o que permite volver atrás e 

corrixir ou introducir as adaptacións necesarias. 

Nalgunhas ocasións os recursos ordinarios non son suficientes para  determinados alumnos 

polo que hai que recorrer a medidas extraordinarias, ben nos elementos materiais, 

espaciais, persoais ou de comunicación ou ben no propio currículo. No primeiro caso trátase 

de "adaptacións curriculares de acceso ó currículo" que na  aula de música, pode afectar 

a materiais como as baquetas dos instrumentos, os propios instrumentos, a organización 

da aula….O segundo caso refírese ás modificacións nos elementos prescriptivos do 

currículo. Este tipo de adaptacións poden afectar a: 

   -Os obxectivos: en ocasións é necesario modificar os obxectivos, priorizando dalgún xeito 

aqueles que se consideren básicos o que non implica que se renuncie a traballar os demais  

ben de xeito secundario ou ben posteriormente. Un bo punto de partida para determinar que 

obxectivos debería traballar o alumno é reflexionar sobre que é o que o alumno non 

consegue facer e que o seu mestre quixera que lograse. Determinar a secuencia lóxica de 

adquisición dun contido e coñecer ó alumno e os seu coñecemento previos permitiría a 

elección dun obxectivo adecuado. 

   -Os contidos: pode ser necesario volver a contidos anteriores ou traballar outros novos o 

que tampouco implica necesariamente renunciar a determinados contidos senón 

simplemente modificar a súa secuencia. É habitual que na materia de música sexa 

necesario priorizar as habilidades e as actitudes. 

   -Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe: pode tamén ser necesario 

eliminar, introducir ou  modificar os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

 A decisión da conveniencia de poñer en marcha unha adaptación curricular realizarase 

unha vez esgotadas as medidas ordinarias. Será  responsabilidade  do mestre ou mestra 



que imparte a materia ca colaboración  responsable de orientación  educativa do centro, ou 

do equipo psicopedagóxico de apoio. 

  Dende outro punto de vista unha correcta organización da aula favorece grandemente 

o tratamento das necesidades educativas especificas: 

dispoñer de espazo libre, o que redunda en menos impedimentos de cara ao movemento; 

máis contextos de aprendizaxe, variedade nas actividades, nos agrupamentos e nas 

relacións coa música e co resto do alumnado. 

Esta oferta de creación de diferentes contextos vai na procura de que o 

alumnado con necesidades educativas específicas poida responder a estímulos musicais, 

en maior ou menor medida, coma o resto do alumnado aínda que sexa en función da 

orientación que a súa dificultade de aprendizaxe lle supoña. Para isto faise imprescindible 

crear situacións nas que dito alumnado se sinta confiado e motivado, nas que a música 

provoque respostas gratificantes, que lle axude a paliar as súas diferencia e que lle axude 

no proceso de integración, comunicación, expresión, percepción, estimulación ou no xeito 

de asumir a súa diferencia, situacións que venzan a timidez ou o afastamento do resto da 

clase, de desafogo e liberación, contextos que contribúan á potenciación das súas 

capacidades e deste xeito á suba da súa autoestima dificultando o desenvolvemento de 

conductas antisociais, complexos de inferioridade, estados de tensión, etc. 

No caso deste curso, ao proceder da etapa de infantil, non quedaron 

aprendizaxes sen adquirir, polo que non se detectaron dificultades ocasionadas pola fenda 

dixital. 

 

9. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan TIC´S 

 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando a biblioteca de aula e a 

do centro para: 

-Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...) 

-Realizar traballos de investigación. 

-Calquera outra consulta que sexa necesaria. 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando as TIC para: 

-Traballar algúns contidos a través do emprego de programas educativos de discriminación 

auditiva, que permitan traballar sobre a estrutura de obras musicais (“O entroido dos 



animais”, “Cadros dunha exposición”, “Nun mercado persa”, “A primavera” ...) sobre a 

composición instrumental da orquestra ou familias instrumentais, linguaxe musical... 

-Gravar e editar en formato audio as obra musicais ou as producións realizadas na aula. 

-Editar partituras. 

-Instrumentacións MIDI e edición musical. 

- Traballo ordinario da materia a través da aula virtual do centro. 

 

10. Materiais e recursos 

 

Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada,  discoteca de 

aula, un encerado pautado, unha cortiza, un reprodutor  de Cd, proxector, material Willems 

para o traballo en educación audioperceptiva, un instrumento harmónico, un ordenador con 

programas para o mestre de gravación edición musical, materiais de refugallo, cancioneiros 

e libros de partituras. O uso destes materiais e instrumentos, quedará restrinxido ao 

alumnado, soamente no caso de que o docente o indique, sendo desinfectado 

correctamente e gardando unha corentena de 24 horas entre uso e uso. 

 

Entre o material do alumno requirirase o libro de texto Melodía de Galinova, e 

unha carpeta para gardar as fichas que realicemos na aula e o papel pautado que o mestre 

entregará, así como algún que outro apuntamento que o alumnado ou o mestre poida 

considerar oportuno máis aquel outro común en todo estoxo dun neno ou nena: tesoiras, 

rotuladores, ceras, lapis (e de cores), goma, etc. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

 

 Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, exposicións 

artísticas, concertos etc., sempre que sexan realizados de forma virtual. 

 Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, 

exposicións viaxeiras, etc., realizada a través de vídeos, evitando así o contacto entre os 

grupos burbulla. 

 Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que 

a música e a expresión plástica colectiva terán unha importancia capital, sempre realizados 

dentro do grupo burbulla e mostrando os resultados a través de vídeos ou imaxes, os cales 

poderán ser publicados no blogue da biblioteca ou na páxina web do colexio. 

 



12.  Procedementos de avaliación da propia programación e da práctica docente. 

 

 Un dos problemas mais frecuente da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do primeiro exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais, tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

13. Plans de reforzo e recuperación dos aprendizaxes non adquiridos. 

 

Dado que o alumnado de primeiro curso de primaria, provén de educación 

infantil, etapa na que se acadaron os obxectivos e os ítems relacionados coa educación 

musical satisfactoriamente en todos os casos, non é necesario desenvolver un plan de 

reforzo ou recuperación. 

 

14. Escenarios nos que se desenvolve a programación. 

 

A presente programación está deseñada para levarse a cabo en tres posibles 

escenarios ao longo deste curso.  

 

 Situación de docencia presencial:  Durante o desenvolvemento da docencia 

presencial, o proceso de ensino e aprendizaxe levarase a cabo segundo o 

establecido anteriormente nesta programación, promovendo a realización de 

actividades globalizadas, a través do traballo por proxectos, empregando as 

novas tecnoloxías e a aula virtual como escenario de recursos. Nesta situación, 

toda a actividade desenvolta estará supeditada ao cumprimento das normas 



establecidas no Protocolo do centro, en base ás recomendacións e instrucións 

proporcionadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade. 

 

 

 Situación de docencia mixta:  Como anteriormente se menciona, promoverase 

a realización de actividades globalizadas, empregando a metodoloxía de traballo 

por proxectos e compaxinando o traballo da aula virtual co presencial, de xeito 

que ante unha situación de docencia mixta, na temporalización que non se esté 

presente no centro, se poida seguir realizando o proxecto ou as actividades en 

cuestión, facendo un seguimento do alumnado, especialmente a través do 

sistema de videoconferencias e a propia aula virtual, para determinar que todos 

e todas poden desenvolver o proceso de aprendizaxe sen problemas. 

 

 Situación de docencia non presencial: Ante un escenario de docencia non 

presencial, toda a actividade pasará a ser telemática, realizada a través da aula 

virtual do centro. Neste caso, as actividades anteriormente mencionadas serán 

do mesmo xeito, de carácter globalizado, interdisciplinar e seguirase a empregar 

a metodoloxía por proxectos así como o traballo cooperativo, pero agora de xeito 

virtual, fomentando o mantemento da cohesión de grupo e a socialización entre 

o alumnado. 

 
Neste caso, aplicaranse unhas medias comúns a nivel de centro, como é a 

redución de materias diarias, manténdose a especialidade de música, nunha 

sesión semanal. 

 

Realizaranse tamén videoconferencias nas que se faga un seguimento do 

alumnado, tanto a nivel emocional como a nivel académico. Durante a súa 

realización, levaranse a cabo actividades grupais guiadas polo docente, 

explicacións, resolucións de dúbidas e postas en común. 

 

Finalmente as actividades estarán indicadas o día de impartición da materia, na 

aula virtual, correspondendo para a súa realización, unha porcentaxe de traballo 

individual do alumnado que deberá facer dende a casa, para a súa posterior 

corrección por parte do profesorado. 

 



3. Programación E. Musical de 2º Ed. Primaria 

 

1. Competencias clave: 

 

 As competencias clave desenvolveranse na posta en práctica do  proceso de 

ensino e aprendizaxe musical a  través do tratamento dos seguintes elementos:  

 

 Competencia en Comunicación Lingüística 

 

-Desenvolver vocabulario específico referente á música. 

-Desenvolver a expresión oral tanto en exposicións individuais como a través do diálogo. 

-Descubrir e incorporar unha linguaxe que permita manifestar sentimentos e emocións 

provocados pola música. 

-Coñecer e empregar a linguaxe corporal en contextos comunicativos. 

-Descubrir a importancia do ritmo na linguaxe oral. 

-Recoñecer o valor comunicativo doutras linguaxes non verbais e empregar os recursos 

que aportan para o enriquecemento da comunicación lingüística. 

-Mellorar os recursos lingüísticos a través da aprendizaxe de cancións, recitados e 

trabalinguas  

 

 Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 

-Desenvolver o pensamento diverxente e a creatividade na resolución de problemas. 

-Comprender os conceptos de proporción, multiplicación (dobre, tripla, cuádrupla...) e 

da división (metade, cuarto...) a través dos elementos propios da linguaxe e a métrica 

musical. 

-Desenvolver conceptos espaciais básicos na realización de coreografías e actividades 

de movemento.  

-Comprender conceptos xeométricos básicos a través do emprego de instrumentos e da 

realización de coreografías. 

  

    Competencia dixital 

 

-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 

sonora). 



- Dominio da aula virtual e os recursos dixitais traballados diariamente na clase, para ser 

quen de seguir co desenvolvemento das actividades ordinarias telemáticamente nunha 

situación de docencia non presencial. 

-Coñecer as posibilidades das tecnoloxías da información na súa dobre vertente de 

transmisoras e receptoras da información. 

-Utilizar as tecnoloxías da información como ferramenta esencial para informarse, aprender 

e comunicarse. 

-Destrezas relacionadas ca solución de problemas de software e hardware. 

-Coñecer os distintos soportes e as súas aplicacións en contextos reais. 

 

  Competencia para aprender a aprender. 

 

-Adquisición da consciencia das propias capacidades (a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre outras). 

-Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das primeiras e 

tendo motivación e vontade para superar as segundas. 

-Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na 

confianza nun mesmo e do gusto por aprender. 

-Coñecer distintas estratexias e técnicas: de estudio, de observación e rexistro sistemático 

de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de resolución de problemas, 

de planificación e de organización de actividades e tempos de forma efectiva. 

-Curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de respostas 

posibles. 

-Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en 

colaboración- e, moi especialmente, para transformala en coñecemento propio. 

 

  Competencias sociais e cívicas: 

 

-Coñecerse e valorarse.  

-Saber comunicarse en distintos contextos.  

-Expresar as propias ideas e escoitar as alleas.  

-Participar activamente en traballos grupais.  

-Ser capaz de poñerse no lugar do  outro e comprender o seu punto de vista aínda que 

sexa diferente do propio.  

- Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os 

trazos e valores do sistema democrático.  

-Usar o xuízo moral para elixir e tomar decisións  



-Entender as características das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o seu 

carácter evolutivo.  

-Valoración das diferenzas á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre 

os distintos colectivos.  

-A práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos como forma de resolver 

conflitos.  

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas.  

-Perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que 

enriquece a vida persoal e social e que é, xa que logo, merecedor do esforzo que 

require. 

 

  Sentido da Iniciativa e espírito emprendedor. 

 

-A capacidade de responsabilizarse e perseverar.  

-Desenvolver o coñecemento de si mesmo e a autoestima.  

-Desenvolver a creatividade.  

-Ser autocrítico.  

-O control emocional.  

-A capacidade de calcular os riscos e de afrontar problemas.  

-A capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata.  

-A capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos.  

-A capacidade de elixir con criterio propio.  

-A capacidade de imaxinar proxectos.  

-Poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse obxectivos  

e planificar e levar a cabo proxectos.  

-Unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación.  

-Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en 

equipo.  

-A asertividade para comunicarlles adecuadamente aos demais as propias decisións.  

-Capacidade e actitudes relacionadas co liderado de proxectos  

 

  Conciencia e expresións culturais: 

 

-Apreciar e disfrutar ca arte.  

-Emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias.  

-Coñecemento básico das manifestacións artísticas mais destacadas.  



-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas.  

-Usar o pensamento diverxente.  

-Levar a cabo traballos cooperativos na realización de expresións artísticas  

-Actitude respectuosa cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Actitude crítica cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Vontade por cultivar a propia capacidade estética.  

-Interese por participar na vida cultural.  

-Interese pola conservación do patrimonio cultural. 

 

2. Obxectivos: 

 

A continuación amósanse os obxectivos máis relevantes, mais serán traballados todos 

os obxectivos presentes no Decreto 105/2014 de maneira transversal, ao longo de 

todo o curso. 

 

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 sí mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade no aprendizaxe e espírito 

emprendedor.  

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

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

d)  Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais. 

 

3. Contidos: 

A continuación, preséntanse os contidos de 2º curso de primaria, resaltando aqueles 

que corresponden aos non traballados o pasado curso, nos que se profundizará o 

presente curso. 

 

 Bloque 1: Escoita 

 

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. 

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas masculinas e 

infantís. 

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

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

culturas e estilos diferentes. 

B1.9. Audición activa dalgunha peza do repertorio tradicional galego. 

B 1.10 Identificación das principais profesións relacionados coa música e da actividade 

que se desenvolve nelas (composición, dirección, instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada. 

B 1.12 Normas básicas de comportamento en concertos e outras representacións 

musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, andante e allegro), dinámica e carácter. 

B1.14. Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada. 

B1.15. Forma musical: repetición e contraste.  

B1.16 Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) en cancións e obras musicais. 

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, corda e percusión. 

 

 Bloque 2: Interpretación Musical: 

 

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. 

B2.3 Iniciación á frauta doce. O xilófono e o metalófono. 

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. 

B2.7 Imitación de fórmulas rítmicas. 

B2.8 Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non 

convencionais, e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación tradicional. 



B2.9. Notación musical e grafías non convencionais como medio de representación da 

música. Colocación dalgunha nota no pentagrama. 

B2.10. Utilización da percusión corporal e os instrumentos como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e danzas. 

B2.11. 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. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza: 

 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 

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. 

 

4. Avaliación: 

 

• Criterios de Avaliación: 

A continuación expóñense os criterios de avaliación correspondentes ao segundo 

curso de educación primaria. 

 

Bloque 1: Escoita 

 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, 

sons e instrumentos presentes no contexto natural 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. 

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

B1.4. Comunicar ás sensacións e ás impresións sentidas na audición utilizando un 

vocabulario adecuado. 

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou carácter). 

B1.6 Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias instrumentais. 



 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais como fonte de son. 

B2.2 Coñecer e manexar a frauta doce e algún instrumento de aula. 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e practicando a improvisación. 

B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, 

os instrumentos e patróns de movemento. 

 

 Bloque 3: A música o movento e a danza 

 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

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

 

• Estándares de aprendizaxe: 

Os estándares de aprendizaxe mantéñense igual que no currículo de 2º de primaria, 

dado que inclúen  e amplían os do curso pasado. 

 

 Bloque 1:  Escoita. 

 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e da voz. 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

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

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas 

calidades traballadas. 

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

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

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

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

así como as súas funcións, respectando e valorando os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha 

audición e os sentimentos que suscitou. 



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

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

outras representacións musicais. 

EMB1.5.1 Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: 

pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, 

pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.  

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

EMB1.6.1 Recoñece e identifica algúns instrumentos e clasifícaos por familias. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

EMB2.2.1 Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos de aula. 

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

sinxelas. 

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

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

EMB2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

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

EMB2.4.3. Le crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de 

negra engadindo a clave de sol. 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da 

súa grafía. 

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. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal 

coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 



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

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

música. 

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

e emocións. 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 A primeira avaliación que se realizará sobre o momento no que o alumnado se atopa, é 

ao comezar cada unidade didáctica coñecendo non só a motivación senón tamén o nivel 

desde o que promoveremos a construción. Trátase de coñecer as capacidades e aptitudes 

(musicais, psicomotrices, intelectuais...), os intereses e as particularidades que cada 

alumno e alumna expón sobre o tema que lle atinxa á unidade didáctica, condicións 

psicosociais, así como a maneira en que esta vai ser levada a cabo. En ningún caso se trata 

dun proceso vistoso ou que poida producir inquedanza no alumnado a través de probas 

específicas, é soamente unha primeira actividade que nos ofreza esta información requirida 

mais, moitas veces esta será conseguida simplemente cunha canción, ou un xogo que 

implique movemento, práctica instrumental, etcétera. 

 O desenvolvemento da unidade por parte do alumnado tamén será outro obxecto de 

avaliación, aínda que entendida como a maneira de coñecer o desenvolvemento da 

aprendizaxe en cada alumno e alumna, non sendo tan interesantes os resultados acadados 

como si o xeito (proceso) de realizalos. Isto é: que as propias actividades que se quitan dos 

procedementos de cada unidade didáctica, nos serve para avaliar o desenvolvemento da 

mesma. Esta avaliación realizarase, xa que logo, de cada actividade derivada dos 

procedementos sinalados na programación, procurando orientar, regular e dirixir a posta en 

práctica do resto que conforman a unidade. 

 Será necesario coñecer o desenvolvemento xeral da unidade unha vez chegados á fin 

desta, mais non se trata de sumar décimas ou cualificacións (xa se vén de explicar cal será 

a maneira de proceder), senón de saber o que se aprendeu (construíu) a partires da 

avaliación inicial, establecendo un feedback ou retroacción que nos leve directamente 

desta, á análise e adecuación das propostas feitas para cada unidade concreta dentro do 

marco xeral desta programación. 

 Ao longo do curso académico será moi importante intercambiar opinións coa docencia 

e, desde logo, cos pais do alumnado, ca fin de que a nosa visión non sexa sesgada e 

subxectiva. A menos que se traten de casos específicos, non se fará isto antes de comezar 

o proceso de ensino aprendizaxe, xa na contra do pretendido, pódese converter nun 

etiquetado do alumnado, incluso antes de telo visto. 



 

  En relación ós instrumentos e procedementos de avaliación, o primeiro que se 

patrocina desde esta programación é o uso de varios medios para tal fin, pois a utilización 

dun só non nos ofrece unha avaliación xusta, equilibrada, xeral, nin acertada en definitiva. 

A observación sistemática e diaria do alumnado, así como a recollida de datos 

sobre o comportamento, inhibicións, forma de traballar (individualmente e en grupo), 

destrezas adquiridas a partir das previas, habilidades... será un dos procedementos de 

avaliación máis a ter en conta. Para esta observación da actividade musical realizaranse 

fichas e rexistros coas que poder plasmar e fixar as impresións que ó longo da clase poidan 

xurdir, xa que confiar na memoria pode ser ás veces arriscado de máis. 

Un dos tipos de ficha a realizar é a de control individual, a que nos permite levar 

conta de maneira persoal e específica do desenvolvemento do alumnado no proceso de 

aprendizaxe. Trátase dunha mestura entre unha lista de control e unha escala de estimación 

(combinando así dous procedementos de avaliación). 

En función da unidade didáctica de que se trate, podemos variar este patrón de 

ficha, facéndoa así máis específica e acorde cos nosos intereses, con eses elementos dos 

que se quere deixar constancia (e que xa poden aparecer escritos de antemán), como 

procedementos, actividades, indicadores de logro... ou cando menos, modificala pensando 

nos cadros que vaiamos a precisar.   

 Aínda que podemos obter unha cantidade de información considerable, preténdese 

máis un rexistro da análise e observación da actividade musical rápido e fácil de cubrir, polo 

que moitas cousas poden caer da mesma. Para solucionar iso tamén se usará o rexistro 

anecdótico, isto é, outra táboa na que completar esa información que nos parece insuficiente 

na primeira ficha, ou ben por tratarse de elementos específicos e particulares dun alumno 

ou situación concreta... Anotaranse tanto os feito positivos como negativos de maneira 

regular e procurando obxectividade. 

Outro instrumento importante de avaliación, e que non implica ningún tipo de 

anotación por parte da docencia, é o rexistro de exercicios escritos, e neste caso, 

recopilación de actividades realizadas e presentadas a través da aula virtual. Non se trata 

de coleccionar exames, senón de ter presentes todas as tarefas feitas por parte do 

alumnado: musicogramas, representacións plásticas, composicións, exercicios de 

discriminación de sons do entorno ou de parámetros e calidades do son, ... Será moi 

importante levar este procedemento ao par de outros, xa que de non facer un rexistro desas 

actividades que non se fixan sobre papel e que se perden co tempo, ao fin quedará a 

sensación de que as fixadas son as máis importantes. Así mesmo, é moi importante saber 

que pensa o alumnado sobre o seu proceso de ensino aprendizaxe, darlle a oportunidade 

de que se autoavalíe e de que contraste información coa opinión da docencia (este proceso 



non ten por que ser unha leira á marxe, senón que se deberá integrar no decurso das 

actividades de aula). 

 Un dos problemas máis frecuentes da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do segundo exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redirecionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais... tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

5. Criterios de cualificación 

  

 O 80% do resultado final da avaliación dependerá do traballo realizado na aula e na 

casa, sendo este ano realizado a través da aula virtual do centro, así como da realización 

de pequenas probas. 

 O 20% do resultado final da avaliación dependerá da atención ás normas de 

comportamento,  a participación e as regras de aula. 

 

6. Indicadores de logro 

 

a) Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, 

dos animais e da voz. 

b) Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

c) Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

d) Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 

e) Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

f) Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 



g) Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público 

h) Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

i) Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, 

longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e 

espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.  

j) Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

k) Recoñece e identifica algúns instrumentos e clasifícaos por familias. 

l) Repite esquemas rítmicos e melódicos escoitados. 

mI) nterpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

n) Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

ñ) Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

o) Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

p) Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

q) Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese 

e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

r) Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

s) Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

t) Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

 

7. Metodoloxía 

 

A metodoloxía empregada ao longo do desenvolvemento do curso, será de carácter 

globalizado, priorizando a aprendizaxe por proxectos, sendo tamén unha metodoloxía 

inclusiva e participativa, na que o alumnado adquira un rol activo, e o docente se 

considere un guía no proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía globalizada por proxectos, permitirá que, ademais de traballar dunha 

forma máis cooperativa, poida compaxinarse o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

presencial co virtual, continuando coas actividades realizadas diariamente na aula, 

nunha situación de docencia non presencial. 

Cabe destacar tamén, que se buscará o empregar unha metodoloxía activa, que 

caracterice á materia como forma de expresión e liberación do alumnado ante a 

situación vivida o presente curso, tanto física como emocionalmente. 

 

 

 

 



• Técnicas metodolóxicas: actividades tipo. 

 

 Para a posta en práctica do proceso de ensino-aprendizaxe realizaranse actividades 

globalizadas, que promovan a interdisciplinaridade e que estén relacionadas co PDI do 

centro, de tal xeito que se poidan desenvolver, tanto nun escenario de docencia presencial, 

como mixta ou non presencial, empregando como base na aula, o uso das novas 

tecnoloxías e a aula virtual do centro. 

 As seguintes actividades tipo propostas, están tamén enfocadas a desenvolver a 

expresión dos sentimentos e as emocións a través da linguaxe musical, sendo a situación 

emocional do alumnado, un punto clave neste curso, tras a situación de confinamento vivida. 

 

 Bloque 1: A escoita. 

 

a) Recoñecementos auditivos de sons do entorno e instrumentos musicais con identificación 

dos elementos do son e das familias de instrumentos. 

b) Representación gráfica dos elementos do son. 

c) Audición activa de repertorio vocal e instrumental de diferentes épocas e estilos con 

acompañamento rítmico, corporal ou nun musicograma con atención a forma musical e 

con comentario posterior.   

d) Xogos auditivos de recoñecemento e identificación dos elementos do son. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical. 

 

a) Interpretación de cancións sinxelas ao unísono con acompañamento rítmico corporal, 

con instrumentos ou corporal. 

b) Exercicios de relaxación, respiración, coordinación e dicción 

d) Xogos de imitación rítmica e melódica con distintos elementos (corporais ou 

instrumentais) 

e) Lectura de motivos rítmicos sinxelos con linguaxe musical non convencional e 

prelinguaxe musical 

f) Xogos de pregunta-resposta rítmicos. 

g) Acompañamentos instrumentais sinxelos con atención aos elementos básicos do 

ritmo (pulso, acento e subdivisión) 

h) Sonorización de situacións, relatos breves e imaxes con distintos elementos. 

i) Interpretación coa frauta doce e cos instrumentos de láminas. 

 

  



Bloque 3: A música o movemento e a danza 

 

a) Xogos de movemento de relación a un estímulo e expresión corporal que inclúan 

mobilización funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no espazo 

b) Interpretación de danzas sinxelas e xogos motores acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais. 

c) Xogos de improvisación corporal. 

d) Interpretación dalgún baile tradicional galego. 

 

• Estratexias 

 

  A inclusión das competencias clave no currículo vai condicionar a metodoloxía, 

xa que implica unha práctica integradora dos distintos tipos de coñecemento As 

principais estratexias metodolóxicas serán o aprendizaxe en espiral e a globalización. 

Por iso, partirase dos coñecementos previos do alumno ou alumna, das súas ideas, 

experiencias e concepcións relacionadas coa música, pero con características e 

dificultades novas a aprender, un axeitado nivel de dificultade  equilibrado entre os 

exercicios propostos e o desenvolvemento das habilidades necesarias para levalo a 

cabo. Procuraranse fomentar expectativas de logro a través de situacións de éxito, 

permitindo a concordancia entre o esforzo realizado e as expectativas e evitando a 

frustración.  Crearanse contextos de traballo sobre formas de expresión variadas e 

nos que a interacción cos compañeiro e compañeiras, cumpre un papel fundamental 

coa confrontación de opinións e o traballo colaborativo. Presentaranse as actividades 

como algo lúdico, propiciando un ambiente de cooperación,  comunicación e 

harmonía nas relacións, e un longo etcétera, van na procura de posibilitar 

aprendizaxes  significativos e funcionais, que partan dos esquemas previos de 

coñecemento, para modificalos, completalos ou reconstruílos evitando na medida do 

posible o aprendizaxe memorístico e concedendo primacía a comprensión e ó 

razoamento,  partindo da actividade construtivista a través de actividades 

motivadoras.  

 Esta postura motivadora aceptando, na medida do posible, as propostas de 

traballo que o alumnado libremente aporte, e ofrecéndolle a confianza para se expresar 

nun ambiente positivo e de cooperación onde todas as opinións son igualmente tidas en 

conta, valoradas e respectadas, redunda directamente nunha apertura da imaxinación 

e un desenvolvemento da capacidade creativa. Todas as unidades didácticas xiran en 

torno a un centro de interese moi marcado e definido, que nos leva a unha procura da 



devandita globalización e da interdisciplinariedade, aproveitando os numerosos 

contactos que a música establece co currículo doutras materias e coa súa vida cotiá, 

para deste xeito, o alumnado percibir a utilidade das súas aprendizaxes, posto que esta 

se fai en bloque e proporcionando estratexias de traballo globais que poidan ser 

aplicadas en situacións moi diversas.  

  Partirase  das características psicolóxicas e evolutivas e terase en conta o 

desenvolvemento psicolóxico do alumno xa que o coñecemento do seu pensamento 

carácter e comportamento posibilitará unha aplicación pedagóxica. 

 O tratamento personalizado que incide de xeito moi positivo no aprendizaxe do 

alumnado, xa que permite adaptarse ás características propias de cada un e partir de 

plantexamentos en certa medida distintos. Non todos aprendemos do mesmo xeito e ó 

mesmo ritmo,  xa que dependemos superlativamente das influencias que sobre o noso 

coñecemento existen e que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. 

A intervención docente neste aspecto pode contribuír a unha mellora significativa no 

desenvolvemento de cada individuo cas súas características propias. Dentro das reais 

e lóxicas limitacións do ensino en xeral e da música en particular, velarase 

insistentemente pola atención personalizada, como un principio metodolóxico 

fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe, atendendo á dimensión individual e 

afectiva de cada membro do grupo, a partir das súas capacidades.  

 A Educación Musical debe plantexarse a partires dunha metodoloxía activa xa 

que a actividade, en definitiva, responde á máxima de que as cousas ensínanse e 

apréndense facéndoas. Pero non se trata só dunha actividade externa, senón, e 

fundamentalmente dunha actividade mental que lle permita propoñerse interrogantes e 

buscar estratexias para resolvelos procurando que exista unión entre a teoría e a 

práctica. Na potenciación da actividade é  cardinal, xa que logo, facilitar a reflexión á 

hora da acción, e tamén fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición 

de novas aprendizaxes, para o que se fai necesario estruturar e dosificar os novos 

contidos, consolidar a aprendizaxe a través da creación de nexos entre os 

coñecementos previos e os novos e a funcionalidade de dita aprendizaxe, unha boa 

actitude docente na que o alumnado vexa o exemplo, facilitar a posibilidade de levar a 

cabo unha actividade coa mínima axuda necesaria, etcétera.  

 Partirase da idea de que o alumnado non se limite á manipulación e acción 

externa, senón que se debe levar a cabo unha actividade interna que o obrigue a 

proporse interrogantes e á busca de estratexias que lles permitan resolvelos, 

relacionando o xa coñecido cas novas aprendizaxes que se lle presentan. Por iso os 



contidos se ordenan por complexidade, atendendo ó desenvolvemento das súas 

capacidades, e a un tratamento cíclico dos mesmos, isto é, presentándose en contextos 

moi diferentes para que lles permita ó alumnado establecer unha grande cantidade de 

relacións e así integralos nas súas propias producións. É, por tanto, moi importante que 

en todo momento o alumnado teña a oportunidade de se expresar e comunicar.  

  A unidade entre teoría e práctica, supón a necesidade dunha actitude analítica 

e investigadora por parte dos  alumnos, que o mestre incentivará procurando que o 

alumnado mostre as súas opinións respecto ás actividades a realizar aínda que sexan 

eminentemente prácticas  

 A creatividade: Como xa se adiantou anteriormente, débese incidir en actividades 

de creación tanto individual como colectiva que estimulen o pensamento e permitan o 

alumno mostrar elementos do seu interior. As actividades de improvisación ou calquera 

outro tipo de creación serán entón habituais na posta en práctica das distintas unidades 

didácticas.  

 A socialización: debido ó carácter participativo e á presenza de actividades de 

índole expresiva (vocal, instrumental ou de movemento) comúns en Educación Musical, 

a materia faise idónea para a potenciación das relacións persoais así como para reforzar 

o traballo colaborativo.  As actividades tanto conxuntas como cooperativas son 

comúnsno desenvolvemento das unidades didácticas. Sen embargo  non só é o traballo 

en equipo, o que crea a concienciación de grupo e por tanto de sociedade, senón tamén 

a través dos contactos co exterior, con culturas que posúen características distintas (a 

través da audición, práctica vocal e instrumental, movemento e danza...). Neste sentido 

procuraranse situacións que nos preparen para a convivencia democrática, a 

participación e a igualdade, respectando ós demais e ás súas diferentes concepcións, 

e formando grupos nos que se auxilien as relacións humanas e a modelación dos roles 

máis axeitados.  

 O desenvolvemento das actividades incluirá un plantexamento  lúdico xa que o 

xogo é un medio de aprendizaxe adecuado para a idade do alumnado que ofrece 

posibilidades moi diversas na aula de música; tanto a música como o xogo son 

actividades que xorden de xeito natural no neno, sen embargo evitarase a falsa 

concepción da materia como un paréntese na vida escolar do alumnado, concedéndolle 

a importancia que ten no seu desenrolo e maduración.  

 Procurarase en todo momento unha educación integral a través da música que 

inclúe tanto aspectos de expresión, orientados o desenvolvemento da propia 



personalidade, comunicación, sentido social e autonomía,  a creatividade, a emotividade 

e a sensibilidade a partires da música, o desenvolvemento sensorial e corporal e 

psicomotor a través das actividades con movemento, como o desenrolo cognitivo e 

artístico á vez.  

 Os métodos específicos que se aplicarán na dilatación da programación son os 

que responden ás catro grandes correntes pedagóxicas do século XX: Dalcroze, Kodály, 

Orff e Willems.  

Aínda que algúns elementos do método ideado por Émile Jacques Dalcroze, sobre todo 

o que fai referencia ás condicións cas que a aula e alumnado debencontar, non poidan 

ser tidos en consideración, si se fará especial fincapé na idea dunha educación integral 

do alumnado a través da expresión corporal cun grande contacto co desenvolvemento 

psicomotor, do movemento, e do que Dalcroze chama o sexto sentido (o muscular), 

impulsando a atención, intelixencia, sensibilidade, memoria, imaxinación e 

creatividade...  

Así mesmo, copiarase deste método a idea da importancia da improvisación como 

expresión directa da vida, e a maneira de conseguir unha apreciación musical partindo 

da experiencia sensorial e motriz, desenvolvendo corporalmente os elementos da 

música (compás, tempo, pulso, acento, matices, figuras, forma musical, melodía, 

ritmo...), o ritmo interno, a apreciación do silencio e fomentando a educación auditiva.  

 De Zoltan Kodály terase a ben non tanto as cousas máis identificativas e 

representativas do método,  senón a atención en xeral,  como base sustentadora,  que 

o seu desenvolvemento pedagóxico presta á música tradicional ou popular, como 

linguaxe materna do alumnado.  As cancións tradicionais ou populares servirannos para 

aprender intervalos,  como unha especie de traballo previo ou integrado. Por outra parte, 

e aínda que adaptados ó tempo do que en primaria se dispón para o ensino-aprendizaxe 

da música e das nosas intencións co mesmo, farase uso da adaptación fononímica que 

Kodály fixo de John Curwen e máis das sílabas rítmicas que este pedagogo axeitou do 

francés Chevais. En realidade, a idea da fononimia está a cabalo entre a usada por Orff-

Wuytack e este método de Kodály, posto que o certamente interesante é usar uns xestos 

que o alumnado poidan identificar cunha altura sonora, axudándonos na aprendizaxe e 

interpretación de cancións, ditados sinxelos, canto a varias voces... e en xeral na 

percepción física e corporal desa altura sonora que se estar a cantar. En definitiva, esta 

fononimia será usada pola docencia (sempre que a velocidade o número de notas o 

permitan), máis nunca esixida ó alumnado. Por outra banda aprenderemos breves 



patróns rítmicos, realización de ditados, lectura musical, creacións rítmicas... 

empregando as sílabas rítmicas.  

 Xa algunhas das achegas que o método de Carl Orff fai á pedagoxía musical foron 

descritas, aínda que resta por incluír quizais o máis importante desta corrente por ser a 

súa base sustentadora: a filosofía de aprendizaxe. Por iso e tendo moi a ben os 

principios que este autor cita no seu Schulwerk (e sempre, que nos situamos no inicio 

dun novo proceso de ensino aprendizaxe para o alumnado chamado primaria) velarase 

intensamente por que na aula de música se faga educación musical e non ensino da 

música, posto que non se trata de formar tecnicamente a músicos, senón dunha 

educación integral que se beneficia da música como un elemento, dándolle grande 

importancia ó traballo en grupo. Ademais se iniciará ó alumnado neste 2º curso coa 

frauta doce e instrumentos ORFF en consonancia con esta pedagoxía. Tamén, como 

xa se indicou anteriormente en Kodály, copiarase a idea do tratamento do ritmo a través 

da inclusión da linguaxe, a prosodia rítmica, así como do movemento corporal como 

feito natural rítmico e de expresión, sen esquecerse da axuda que neste sentido ofrece 

a pequena percusión ideada polo propio autor. Así mesmo, e aínda que non na súa 

plenitude, será tomada a idea do musicograma desenvolvida polo seu discípulo Jos 

Wuytack, a través de representacións e murais que o alumnado faga logo dunha 

percepción auditiva, se ben neste sentido serán tomadas, así mesmo, as ideas do 

compositor e pedagogo Murray- Schafer, non se centrando só nas consecuencias do 

feito sonoro, senón do son en si mesmo.  

 Finalmente, o método ideado por Edgar Willems é moi importante nesta 

programación primordialmente no que se refire ao métodos, técnicas, materias... en 

definitiva á ideoloxía que o método propón ó redor do desenvolvemento da 

sensorialidade auditiva, a través de exercicios de memorización e recoñecemento de 

sons, a comprensión do movemento sonoro, a súa representación en diagramas 

pancromáticos de maneira gráfica e corporal...  

 

8. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda dixital. 

As dificultades educativas son un problema interactivo, que dependen tanto das condicións 

do alumnado como das estratexias de ensinanza, polo que se fai necesario recorrer a 

estratexias adecuadas  que sexan válidas para as necesidades educativas de cada alumna 

e alumno. Para levar a cabo  unha adaptación curricular, é condición fundamental que o 

mestre sexa reflexivo e que aprenda da súa propia acción educativa así como  das 

respostas do alumnado. En especial, este ano, os recursos dixitais traballados nas aulas, 



serán escollidos en función das necesidades que presente o alumnado, para garantir a 

individualización do proceso de aprendizaxe, así como a realización das actividades da 

materia de distintas formas, dando así unha resposta educativa axeitada en cada caso. 

Deste xeito, as medidas de atención á diversidade que non afecten ós  elementos 

prescriptivos do currículo, e que reciben o nome de adaptacións non significativas  son 

tarefa do mestre sen necesidade dunha autorización por parte da inspección educativa. Este 

tipo de medidas (todas elas supeditadas este curso, ao cumprimento das normas ditadas 

pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade), atinxen a:   

 

    -Secuencia de contidos. 

     -A organización da aula (sendo impartida a materia este curso nas aulas ordinarias, en 

lugar de na aula de música). 

  -Os agrupamentos de alumnos: un agrupamento determinado para a realización de 

diversas tarefas (creatividade, improvisación, coreografías, práctica instrumental ou 

vocal…) pode propiciar a inclusión de certos alumnos en grupos compensados. 

    -A metodoloxía: nalgúns casos pode ser necesario introducir modificacións 

metodolóxicas, no xeito de abordar un contido cun neno ou grupo en concreto. En xeral a 

mellor  resposta metodolóxica é a que se adapta ó que se sabe de cómo aprende un alumno. 

  -A avaliación: non todos os alumnos teñen o mesmo xeito de exteriorizar os seus 

pensamentos ou accións o que non implica que non comprendan na mesma medida un 

procedemento ou un concepto, por iso en ocasións debe adaptarse o procedemento de 

avaliación. 

Isto supón que os obxectivos recollan todo tipo de capacidades, que a  secuencia de 

contidos poida adaptarse ós diferentes ritmos de aprendizaxe e que a avaliación se realice 

en función do progreso realizado polos alumnos respecto ó seu nivel inicial. Podería dicirse 

que é nestas circunstancias onde mellor se pode observar o principio metodolóxico da 

individualización.  Deste xeito a presente programación didáctica está elaborada ca 

suficiente flexibilidade como  para realizar as pertinentes adaptacións, condición 

fundamental para garantir a atención á diversidade. Sen embargo non é suficiente con que 

a programación sexa  flexible, senón que é necesario contar con recursos humanos, 

materiais adicionais, e tempo para analizar a propia práctica o que permite volver atrás e 

corrixir ou introducir as adaptacións necesarias. 



Nalgunhas ocasións os recursos ordinarios non son suficientes para  determinados alumnos 

polo que hai que recorrer a medidas extraordinarias, ben nos elementos materiais, 

espaciais, persoais ou de comunicación ou ben no propio currículo. No primeiro caso trátase 

de "adaptacións curriculares de acceso ó currículo" que na  aula de música, pode afectar 

a materiais como as baquetas dos instrumentos, os propios instrumentos, a organización 

da aula….O segundo caso refírese ás modificacións nos elementos prescriptivos do 

currículo. Este tipo de adaptacións poden afectar a: 

   -Os obxectivos: en ocasións é necesario modificar os obxectivos, priorizando dalgún xeito 

aqueles que se consideren básicos o que non implica que se renuncie a traballar os demais  

ben de xeito secundario ou ben posteriormente. Un bo punto de partida para determinar que 

obxectivos debería traballar o alumno é reflexionar sobre que é o que o alumno non 

consegue facer e que o seu mestre quixera que lograse. Determinar a secuencia lóxica de 

adquisición dun contido e coñecer ó alumno e os seu coñecemento previos permitiría a 

elección dun obxectivo adecuado. 

   -Os contidos: pode ser necesario volver a contidos anteriores ou traballar outros novos o 

que tampouco implica necesariamente renunciar a determinados contidos senón 

simplemente modificar a súa secuencia. É habitual que na materia de música sexa 

necesario priorizar as habilidades e as actitudes. 

   -Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe: pode tamén ser necesario 

eliminar, introducir ou  modificar os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

 A decisión da conveniencia de poñer en marcha unha adaptación curricular realizarase 

unha vez esgotadas as medidas ordinarias. Será  responsabilidade  do mestre ou mestra 

que imparte a materia ca colaboración  responsable de orientación  educativa do centro, ou 

do equipo psicopedagóxico de apoio. 

  Dende outro punto de vista unha correcta organización da aula favorece grandemente 

o tratamento das necesidades educativas especificas: 

dispoñer de espazo libre, o que redunda en menos impedimentos de cara ao movemento; 

máis contextos de aprendizaxe, variedade nas actividades, nos agrupamentos e nas 

relacións coa música e co resto do alumnado. 

Esta oferta de creación de diferentes contextos vai na procura de que o 

alumnado con necesidades educativas específicas poida responder a estímulos musicais, 

en maior ou menor medida, coma o resto do alumnado aínda que sexa en función da 



orientación que a súa dificultade de aprendizaxe lle supoña. Para isto faise imprescindible 

crear situacións nas que dito alumnado se sinta confiado e motivado, nas que a música 

provoque respostas gratificantes, que lle axude a paliar as súas diferencia e que lle axude 

no proceso de integración, comunicación, expresión, percepción, estimulación ou no xeito 

de asumir a súa diferencia, situacións que venzan a timidez ou o afastamento do resto da 

clase, de desafogo e liberación, contextos que contribúan á potenciación das súas 

capacidades e deste xeito á suba da súa autoestima dificultando o desenvolvemento de 

conductas antisociais, complexos de inferioridade, estados de tensión, etc. 

Neste curso, recóllense no informe AL035 as aprendizaxes non adquiridas o 

curso pasado, quedando tamén reflexadas no plan de reforzo e recuperación. 

9. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan TIC´S 

 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando a biblioteca de aula e a 

do centro para: 

-Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...) 

-Realizar traballos de investigación. 

-Calquera outra consulta que sexa necesaria. 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando as TIC para: 

-Traballar algúns contidos a través do emprego de programas educativos de discriminación 

auditiva, que permitan traballar sobre a estrutura de obras musicais (“O entroido dos 

animais”, “Cadros dunha exposición”, “Nun mercado persa”, “A primavera” ...) sobre a 

composición instrumental da orquestra ou familias instrumentais, linguaxe musical... 

-Gravar e editar en formato audio as obra musicais ou as producións realizadas na aula. 

-Editar partituras. 

-Instrumentacións MIDI e edición musical. 

- Traballo ordinario da materia a través da aula virtual do centro. 

 

 

 

 

 



10. Materiais e recursos 

 

Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada,  discoteca de 

aula, un encerado pautado, unha cortiza, un reprodutor  de Cd, proxector, material Willems 

para o traballo en educación audioperceptiva, un instrumento harmónico, un ordenador con 

programas para o mestre de gravación edición musical, materiais de refugallo, cancioneiros 

e libros de partituras. O uso destes materiais e instrumentos, quedará restrinxido ao 

alumnado, soamente no caso de que o docente o indique, sendo desinfectado 

correctamente e gardando unha corentena de 24 horas entre uso e uso. 

 

Entre o material do alumno requirirase o libro de texto Melodía de Galinova, 

traballado o ano pasado para rematalo, e unha carpeta para gardar as fichas que realicemos 

na aula e o papel pautado que o mestre entregará, así como algún que outro apuntamento 

que o alumnado ou o mestre poida considerar oportuno máis aquel outro común en todo 

estoxo dun neno ou nena: tesoiras, rotuladores, ceras, lapis (e de cores), goma, etc. 

 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

 

 Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, exposicións 

artísticas, concertos etc., sempre que sexan realizados de forma virtual. 

 Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, 

exposicións viaxeiras, etc., realizada a través de vídeos, evitando así o contacto entre os 

grupos burbulla. 

 Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que 

a música e a expresión plástica colectiva terán unha importancia capital, sempre realizados 

dentro do grupo burbulla e mostrando os resultados a través de vídeos ou imaxes, os cales 

poderán ser publicados no blogue da biblioteca ou na páxina web do colexio. 

 

12. Procedementos de avaliación da propia programación e da práctica docente. 

 

 Un dos problemas mais frecuente da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do primeiro exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 



relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais, tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

13. Plans de reforzo e recuperación dos aprendizaxes non adquiridos. 

 

Durante o pasado curso quedaron sen traballar os estándares relacionados cos 

contidos: clasificación de voces, pulsación e figuración e compoñentes da orquestra, 

referentes ao bloque 1: escoita; interpretación e creación rítmica  e vocal (traballada pouco 

este curso) en relación ao bloque 2: interpretación musical. 

No presente curso, profundizarase nos contidos de pulso e figuración, adaptando a 

práctica docente para traballar os estándares anteriormente mencionados.  

BLOQUE 1: ESCOITA 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

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

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: 

pulsación. 

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

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

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

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

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

EMB2.3.1. Acompaña danzas con fórmulas rítmicas básicas.  

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

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.  

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización 
de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 
 
BLOQUE 3: MOVEMENTO, MÚSICA E DANZA 
 
EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento 

corporal coa música.  

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

música.  

Ao final desta programación, adxúntase o plan de reforzo correspondente a este curso. 

 

14. Escenarios nos que se desenvolve a programación. 

 

A presente programación está deseñada para levarse a cabo en tres posibles 

escenarios ao longo deste curso.  

 

• Situación de docencia presencial:  Durante o desenvolvemento da docencia 

presencial, o proceso de ensino e aprendizaxe levarase a cabo segundo o 

establecido anteriormente nesta programación, promovendo a realización de 

actividades globalizadas, a través do traballo por proxectos, empregando as 

novas tecnoloxías e a aula virtual como escenario de recursos. Nesta situación, 

toda a actividade desenvolta estará supeditada ao cumprimento das normas 

establecidas no Protocolo do centro, en base ás recomendacións e instrucións 

proporcionadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade. 

 

 

• Situación de docencia mixta:  Como anteriormente se menciona, promoverase 

a realización de actividades globalizadas, empregando a metodoloxía de traballo 

por proxectos e compaxinando o traballo da aula virtual co presencial, de xeito 

que ante unha situación de docencia mixta, na temporalización que non se esté 

presente no centro, se poida seguir realizando o proxecto ou as actividades en 

cuestión, facendo un seguimento do alumnado, especialmente a través do 

sistema de videoconferencias e a propia aula virtual, para determinar que todos 

e todas poden desenvolver o proceso de aprendizaxe sen problemas. 

 



• Situación de docencia non presencial: Ante un escenario de docencia non 

presencial, toda a actividade pasará a ser telemática, realizada a través da aula 

virtual do centro. Neste caso, as actividades anteriormente mencionadas serán 

do mesmo xeito, de carácter globalizado, interdisciplinar e seguirase a empregar 

a metodoloxía por proxectos así como o traballo cooperativo, pero agora de xeito 

virtual, fomentando o mantemento da cohesión de grupo e a socialización entre 

o alumnado. 

 

Neste caso, aplicaranse unhas medias comúns a nivel de centro, como é a 

redución de materias diarias, manténdose a especialidade de música, nunha 

sesión semanal. 

 

Realizaranse tamén videoconferencias nas que se faga un seguimento do 

alumnado, tanto a nivel emocional como a nivel académico. Durante a súa 

realización, levaranse a cabo actividades grupais guiadas polo docente, 

explicacións, resolucións de dúbidas e postas en común. 

 

Finalmente as actividades estarán indicadas o día de impartición da materia, na 

aula virtual, correspondendo para a súa realización, unha porcentaxe de traballo 

individual do alumnado que deberá facer dende a casa, para a súa posterior 

corrección por parte do profesorado. 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado 

recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

 

 

 

 

 

2. OBXETIVOS:  
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-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-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. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-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.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  
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-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas 

masculinas e infantís. 

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns 

instrumentos musicais da aula e da música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

B1.15. Forma musical: repetición e contraste.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B2.8 Lectura e interpretación de partituras breves e 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. 

 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 
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3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente X 
Complementar os exames escritos de forma 

oral 
 

Reforzo educativo por parte do mestre titor X 
Deixar máis tempo para os exames ou dividilos 

en dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o desexen 

poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os exames 

antes de entregalos 
 

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos X 

Priorizar contidos curriculares mínimos X Autoinstrucións e seguimento de secuencias X 

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
X 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
X 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

X Tarefas globalizadas e multidisciplinares X 

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

X 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

X 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
X Actividades de autoaprendizaxe X 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo e 

asegurarse da súa comprensión.  
X 

Entrevistas periódicas individuais co alumnado 

sobre a evolución, motivación, conduta e 

traballo (autoavaliación). 

X 

Emprego de murais e mapas conceptuais cos 

contidos mínimos 
X 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
X 

Metodoloxías que favorezan a participación do 

alumnado 
X 

Exames escritos curtos e con preguntas 

breves, cerradas, claras e sinxelas 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
X 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
X 
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Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
X Repasar diariamente  X 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das diferentes 

áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, 

orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc.). 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

1º Trimestre ACTIVIDADES A REALIZAR 

O primeiro trimestre será adicado a profundizar nas aprendizaxes do curso pasado, así 

como a traballar aquelas imprescindibles que non foron adquiridas. Os restantes 

trimestres adicaranse a traballar o correspondente ao presente curso, priorizando os 

elementos básicos e imprescindibles. 
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 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase, supón un 

80%. 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase e a 

participación e actitude de cara á materia. 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

As Pontes, a 30 de outubro do 2020 



4. Programación E. Musical de 3º Ed. Primaria 

1. Competencias clave: 

As competencias clave desenvolveranse na posta en práctica do proceso de ensino e 

aprendizaxe musical a través do tratamento dos seguintes elementos:  

Competencia en Comunicación Lingüística 

-Desenvolver vocabulario específico referente á música. 

-Desenvolver a expresión oral tanto en exposicións individuais como a través do 

diálogo. 

-Descubrir e incorporar unha linguaxe que permita manifestar sentimentos e emocións 

provocados pola música. 

-Coñecer e empregar a linguaxe corporal en contextos comunicativos. 

-Descubrir a importancia do ritmo na linguaxe oral. 

-Recoñecer o valor comunicativo doutras linguaxes non verbais e empregar os 

recursos que aportan para o enriquecemento da comunicación lingüística. 

-Mellorar os recursos lingüísticos a través da aprendizaxe de cancións, recitados e 

trabalinguas  

Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Desenvolver o pensamento diverxente e a creatividade na resolución de problemas. 

-Comprender os conceptos de proporción, multiplicación (dobre, tripla, cuádrupla...) e 

da división (metade, cuarto...) a través dos elementos propios da linguaxe e a métrica 

musical. 

-Desenvolver conceptos espaciais básicos na realización de coreografías e actividades 

de movemento.  

-Comprender conceptos xeométricos básicos a través do emprego de instrumentos e 

da realización de coreografías. 



Competencia dixital  

-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 

sonora)  

-Coñecer as posibilidades das tecnoloxías da información na súa dobre vertente de 

transmisoras e receptoras da información  

-Utilizar as tecnoloxías da información como ferramenta esencial para informarse, 

aprender e comunicarse  

-Destrezas relacionadas ca solución de problemas de software e hardware  

-Coñecer os distintos soportes e as súas aplicacións en contextos reais  

Competencia para aprender a aprender. 

-Adquisición da consciencia das propias capacidades (a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre 

outras).  

- Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das 

primeiras e tendo motivación e vontade para superar as segundas.  

-Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na 

confianza nun mesmo e do gusto por aprender.  

-Coñecer distintas estratexias e técnicas: de estudio, de observación e rexistro 

sistemático de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de 

resolución de problemas, de planificación e de organización de actividades e tempos 

de forma efectiva.  

-Curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de 

respostas posibles.  

-Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en 

colaboración- e, moi especialmente, para transformala en coñecemento propio.  

 



Competencias sociais e cívicas: 

-Coñecerse e valorarse.  

-Saber comunicarse en distintos contextos.  

-Expresar as propias ideas e escoitar as alleas.  

-Participar activamente en traballos en grupos.  

-Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista aínda que 

sexa diferente do propio.  

- Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os 

trazos e valores do sistema democrático.  

-Usar o xuízo moral para elixir e tomar decisións  

-Entender as características das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo.  

-Valoración das diferencias á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre 

os distintos colectivos.  

-A práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos como forma de resolver 

conflitos.  

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas.  

-Perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que 

enriquece a vida persoal e social e que é, xa que logo, merecedor do esforzo que 

require. 

Sentido da Iniciativa e espírito emprendedor. 

-A capacidade de responsabilizarse e perseverar.  

-Desenvolver o coñecemento de si mesmo e a autoestima.  

-Desenvolver a creatividade.  



-Ser autocrítico.  

-O control emocional.  

-A capacidade de calcular os riscos e de afrontar problemas.  

-A capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata.  

-A capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos.  

-A capacidade de elixir con criterio propio.  

-A capacidade de imaxinar proxectos.  

-Poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse obxectivos  

e planificar e levar a cabo proxectos.  

-Unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación.  

-Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en 

equipo.  

-A asertividade para comunicarlles adecuadamente aos demais as propias decisións.  

-Capacidade e actitudes relacionadas co liderado de proxectos  

 

Conciencia e expresións culturais: 

-Apreciar e desfrutar ca arte.  

-Emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias.  

-Coñecemento básico das manifestacións artísticas mais destacadas.  

-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas.  

-Usar o pensamento diverxente.  



-Levar a cabo traballos cooperativos na realización de expresións artísticas  

-Actitude respectuosa cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Actitude crítica cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Vontade por cultivar a propia capacidade estética.  

-Interese por participar na vida cultural.  

-Interese pola conservación do patrimonio cultural. 

2. Obxectivos: 

A continuación amósanse os obxectivos máis relevantes, mais serán traballados todos 

os obxectivos presentes no Decreto 105/2014 de maneira transversal, ao longo de todo 

o curso. 

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 estudio, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade no aprendizaxe e espírito 

emprendedor.  

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

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

d) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais. 

3. Contidos: 

 

A continuación, preséntanse os contidos de 3º curso de primaria, resaltando aqueles 

que corresponden aos non traballados o pasado curso, nos que se profundizará o 

presente curso. 

 

 



Bloque 1: Escoita 

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do alumnado.  

B1.2. Asistencia a algunha representación musical.  

B1.3. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras.  

B1.4. Audición de obras musicais de distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento durante 

a audición de música e na asistencia a representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso.  

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.  

B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 

musicais binarias e ternarias.  

Bloque 2: Interpretación Musical: 

B2.1. Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías.  

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de Do sen alteracións.  

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.  

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas.  

B2.9. Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados.  

B2.10. 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.  



Bloque 3: A música o movemento e a danza: 

B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.  

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.  

4. Avaliación: 

 

• Criterios de Avaliación: 

A continuación expóñense os criterios de avaliación correspondentes ao terceiro 

curso de educación primaria. 

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.  

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 

sons do contexto.  

B1.3. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 

sons do contexto.  

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

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.  

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.  

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos.  

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e 

a danza.  

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 

culturas.  

 



• Estándares de aprendizaxe: 

Os estándares de aprendizaxe mantéñense igual que no currículo de 3º de 

primaria, dado que inclúen  e amplían os do curso pasado. 

Bloque 1: Escoita. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical.  

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

representacións musicais.  

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade 

tras a escoita de obras musicais.  

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun 

musicograma ou nunha partitura sinxela.  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a 

súa estrutura.  

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada.  

Bloque 2: Interpretación musical 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación 

de obras.  

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

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen acompañamento.  

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

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados.  

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



EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear 

pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas.  

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

Bloque 3: A música o movemento e a danza. 

EMB3.1.1. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

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

doutras culturas.  

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 A primeira avaliación que se realizará sobre o momento no que o alumnado se atopa, é 

ao comezar cada unidade didáctica coñecendo non só a motivación senón tamén o nivel 

desde o que promoveremos a construción. Trátase de coñecer as capacidades e aptitudes 

(musicais, psicomotrices, intelectuais...), os intereses e as particularidades que cada 

alumno e alumna expón sobre o tema que lle atinxa á unidade didáctica, condicións 

psicosociais, así como a maneira en que esta vai ser levada a cabo. En ningún caso se trata 

dun proceso vistoso ou que poida producir inquedanza no alumnado a través de probas 

específicas, é soamente unha primeira actividade que nos ofreza esta información requirida 

mais, moitas veces esta será conseguida simplemente cunha canción, ou un xogo que 

implique movemento, práctica instrumental, etcétera. 

 O desenvolvemento da unidade por parte do alumnado tamén será outro obxecto de 

avaliación, aínda que entendida como a maneira de coñecer o desenvolvemento da 

aprendizaxe en cada alumno e alumna, non sendo tan interesantes os resultados acadados 

como si o xeito (proceso) de realizalos. Isto é: que as propias actividades que se quitan dos 

procedementos de cada unidade didáctica, nos serve para avaliar o desenvolvemento da 

mesma. Esta avaliación realizarase, xa que logo, de cada actividade derivada dos 

procedementos sinalados na programación, procurando orientar, regular e dirixir a posta en 

práctica do resto que conforman a unidade. 

 Será necesario coñecer o desenvolvemento xeral da unidade unha vez chegados á fin 

desta, mais non se trata de sumar décimas ou cualificacións (xa se vén de explicar cal será 

a maneira de proceder), senón de saber o que se aprendeu (construíu) a partires da 

avaliación inicial, establecendo un feedback ou retroacción que nos leve directamente 



desta, á análise e adecuación das propostas feitas para cada unidade concreta dentro do 

marco xeral desta programación. 

 Ao longo do curso académico será moi importante intercambiar opinións coa docencia 

e, desde logo, cos pais do alumnado, ca fin de que a nosa visión non sexa sesgada e 

subxectiva. A menos que se traten de casos específicos, non se fará isto antes de comezar 

o proceso de ensino aprendizaxe, xa na contra do pretendido, pódese converter nun 

etiquetado do alumnado, incluso antes de telo visto. 

 

  En relación ós instrumentos e procedementos de avaliación, o primeiro que se 

patrocina desde esta programación é o uso de varios medios para tal fin, pois a utilización 

dun só non nos ofrece unha avaliación xusta, equilibrada, xeral, nin acertada en definitiva. 

A observación sistemática e diaria do alumnado, así como a recollida de datos 

sobre o comportamento, inhibicións, forma de traballar (individualmente e en grupo), 

destrezas adquiridas a partir das previas, habilidades... será un dos procedementos de 

avaliación máis a ter en conta. Para esta observación da actividade musical realizaranse 

fichas e rexistros coas que poder plasmar e fixar as impresións que ó longo da clase poidan 

xurdir, xa que confiar na memoria pode ser ás veces arriscado de máis. 

Un dos tipos de ficha a realizar é a de control individual, a que nos permite levar 

conta de maneira persoal e específica do desenvolvemento do alumnado no proceso de 

aprendizaxe. Trátase dunha mestura entre unha lista de control e unha escala de estimación 

(combinando así dous procedementos de avaliación). 

En función da unidade didáctica de que se trate, podemos variar este patrón de 

ficha, facéndoa así máis específica e acorde cos nosos intereses, con eses elementos dos 

que se quere deixar constancia (e que xa poden aparecer escritos de antemán), como 

procedementos, actividades, indicadores de logro... ou cando menos, modificala pensando 

nos cadros que vaiamos a precisar.   

 Aínda que podemos obter unha cantidade de información considerable, preténdese 

máis un rexistro da análise e observación da actividade musical rápido e fácil de cubrir, polo 

que moitas cousas poden caer da mesma. Para solucionar iso tamén se usará o rexistro 

anecdótico, isto é, outra táboa na que completar esa información que nos parece insuficiente 

na primeira ficha, ou ben por tratarse de elementos específicos e particulares dun alumno 

ou situación concreta... Anotaranse tanto os feito positivos como negativos de maneira 

regular e procurando obxectividade. 

Outro instrumento importante de avaliación, e que non implica ningún tipo de 

anotación por parte da docencia, é o rexistro de exercicios escritos, e neste caso, 

recopilación de actividades realizadas e presentadas a través da aula virtual. Non se trata 

de coleccionar exames, senón de ter presentes todas as tarefas feitas por parte do 



alumnado: musicogramas, representacións plásticas, composicións, exercicios de 

discriminación de sons do entorno ou de parámetros e calidades do son, ... Será moi 

importante levar este procedemento ao par de outros, xa que de non facer un rexistro desas 

actividades que non se fixan sobre papel e que se perden co tempo, ao fin quedará a 

sensación de que as fixadas son as máis importantes. Así mesmo, é moi importante saber 

que pensa o alumnado sobre o seu proceso de ensino aprendizaxe, darlle a oportunidade 

de que se autoavalíe e de que contraste información coa opinión da docencia (este proceso 

non ten por que ser unha leira á marxe, senón que se deberá integrar no decurso das 

actividades de aula). 

 Un dos problemas máis frecuentes da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do segundo exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redirecionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais... tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

5. Criterios de cualificación 

O 80% do resultado final da avaliación dependerá do traballo realizado na aula 

e na casa, sendo este ano realizado a través da aula virtual do centro, así como da 

realización de pequenas probas. 

O 20% do resultado final da avaliación dependerá da atención ás normas de 

comportamento,  a participación e as regras de aula. 

6. Indicadores de logro 

a) Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, 

dos animais e da voz. 



b) Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

c) Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

d) Identifica voces masculinas e femininas. 

e) Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

f) Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

g)Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público 

h) Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

i) 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.  

j) Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

k) Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

l) Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

m) Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

n) Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

ñ) Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

o) Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

p) Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

q) Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 



r) Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

 

7. Metodoloxía 

 

A metodoloxía empregada ao longo do desenvolvemento do curso, será de 

carácter globalizado, priorizando a aprendizaxe por proxectos, sendo tamén unha 

metodoloxía inclusiva e participativa, na que o alumnado adquira un rol activo, e o 

docente se considere un guía no proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía globalizada por proxectos, permitirá que, ademais de traballar 

dunha forma máis cooperativa, poida compaxinarse o proceso de ensinanza-

aprendizaxe presencial co virtual, continuando coas actividades realizadas diariamente 

na aula, nunha situación de docencia non presencial. 

Cabe destacar tamén, que se buscará o empregar unha metodoloxía activa, que 

caracterice á materia como forma de expresión e liberación do alumnado ante a 

situación vivida o presente curso, tanto física como emocionalmente. 

• Técnicas metodolóxicas: actividades tipo. 

Para a posta en práctica do proceso de ensino-aprendizaxe realizaranse actividades 

globalizadas, que promovan a interdisciplinaridade e que estén relacionadas co PDI do 

centro, de tal xeito que se poidan desenvolver, tanto nun escenario de docencia 

presencial, como mixta ou non presencial, empregando como base na aula, o uso das 

novas tecnoloxías e a aula virtual do centro. 

As seguintes actividades tipo propostas, están tamén enfocadas a desenvolver 

a expresión dos sentimentos e as emocións a través da linguaxe musical, sendo a 

situación emocional do alumnado, un punto clave neste curso, tras a situación de 

confinamento vivida. 

Bloque 1: A escoita. 

a) Recoñecementos auditivos de sons do entorno e instrumentos musicais con 

identificación dos elementos do son. 

b) Representación gráfica dos elementos do son. 



c) Audición activa de repertorio vocal e instrumental de diferentes épocas e estilos con 

acompañamento rítmico, corporal ou nun musicograma con atención a forma musical e 

con comentario posterior.  

d) Xogos auditivos de recoñecemento e identificación dos elementos do son. 

Bloque 2: Interpretación musical. 

a) Interpretación de cancións sinxelas ao unísono con acompañamento rítmico 

coporal, con instrumentos ou corporal. 

b) Exercicios de relaxación, respiración, coordinación e dicción 

d) Xogos de imitación rítmica e melódica con distintos elementos (corporais ou 

instrumentais) 

e) Lectura de motivos rítmicos sinxelos con linguaxe musical non convencional e 

prelinguaxe musical 

f) Xogos de pregunta-resposta rítmicos. 

g) Acompañamentos instrumentais sinxelos con atención aos elementos básicos do 

ritmo (pulso, acento e subdivisión) 

h) Sonorización de situacións, relatos breves e imaxes con distintos elementos. 

 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

a) Xogos de movemento de relación a un estímulo e expresión corporal que inclúan 

mobilización funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no 

espazo 

b) Interpretación de danzas sinxelas e xogos motores acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais. 

c) Xogos de improvisación corporal. 

 



 

• Estratexias 

 

  A inclusión das competencias clave no currículo vai condicionar a metodoloxía, 

xa que implica unha práctica integradora dos distintos tipos de coñecemento As 

principais estratexias metodolóxicas serán o aprendizaxe en espiral e a globalización. 

Por iso, partirase dos coñecementos previos do alumno ou alumna, das súas ideas, 

experiencias e concepcións relacionadas coa música, pero con características e 

dificultades novas a aprender, un axeitado nivel de dificultade  equilibrado entre os 

exercicios propostos e o desenvolvemento das habilidades necesarias para levalo a 

cabo. Procuraranse fomentar expectativas de logro a través de situacións de éxito, 

permitindo a concordancia entre o esforzo realizado e as expectativas e evitando a 

frustración.  Crearanse contextos de traballo sobre formas de expresión variadas e 

nos que a interacción cos compañeiro e compañeiras, cumpre un papel fundamental 

coa confrontación de opinións e o traballo colaborativo. Presentaranse as actividades 

como algo lúdico, propiciando un ambiente de cooperación,  comunicación e 

harmonía nas relacións, e un longo etcétera, van na procura de posibilitar 

aprendizaxes  significativos e funcionais, que partan dos esquemas previos de 

coñecemento, para modificalos, completalos ou reconstruílos evitando na medida do 

posible o aprendizaxe memorístico e concedendo primacía a comprensión e ó 

razoamento,  partindo da actividade construtivista a través de actividades 

motivadoras.  

 Esta postura motivadora aceptando, na medida do posible, as propostas de 

traballo que o alumnado libremente aporte, e ofrecéndolle a confianza para se expresar 

nun ambiente positivo e de cooperación onde todas as opinións son igualmente tidas en 

conta, valoradas e respectadas, redunda directamente nunha apertura da imaxinación 

e un desenvolvemento da capacidade creativa. Todas as unidades didácticas xiran en 

torno a un centro de interese moi marcado e definido, que nos leva a unha procura da 

devandita globalización e da interdisciplinariedade, aproveitando os numerosos 

contactos que a música establece co currículo doutras materias e coa súa vida cotiá, 

para deste xeito, o alumnado percibir a utilidade das súas aprendizaxes, posto que esta 

se fai en bloque e proporcionando estratexias de traballo globais que poidan ser 

aplicadas en situacións moi diversas.  

  Partirase  das características psicolóxicas e evolutivas e terase en conta o 

desenvolvemento psicolóxico do alumno xa que o coñecemento do seu pensamento 

carácter e comportamento posibilitará unha aplicación pedagóxica. 



 O tratamento personalizado que incide de xeito moi positivo no aprendizaxe do 

alumnado, xa que permite adaptarse ás características propias de cada un e partir de 

plantexamentos en certa medida distintos. Non todos aprendemos do mesmo xeito e ó 

mesmo ritmo,  xa que dependemos superlativamente das influencias que sobre o noso 

coñecemento existen e que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. 

A intervención docente neste aspecto pode contribuír a unha mellora significativa no 

desenvolvemento de cada individuo cas súas características propias. Dentro das reais 

e lóxicas limitacións do ensino en xeral e da música en particular, velarase 

insistentemente pola atención personalizada, como un principio metodolóxico 

fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe, atendendo á dimensión individual e 

afectiva de cada membro do grupo, a partir das súas capacidades.  

 A Educación Musical debe plantexarse a partires dunha metodoloxía activa xa 

que a actividade, en definitiva, responde á máxima de que as cousas ensínanse e 

apréndense facéndoas. Pero non se trata só dunha actividade externa, senón, e 

fundamentalmente dunha actividade mental que lle permita propoñerse interrogantes e 

buscar estratexias para resolvelos procurando que exista unión entre a teoría e a 

práctica. Na potenciación da actividade é  cardinal, xa que logo, facilitar a reflexión á 

hora da acción, e tamén fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición 

de novas aprendizaxes, para o que se fai necesario estruturar e dosificar os novos 

contidos, consolidar a aprendizaxe a través da creación de nexos entre os 

coñecementos previos e os novos e a funcionalidade de dita aprendizaxe, unha boa 

actitude docente na que o alumnado vexa o exemplo, facilitar a posibilidade de levar a 

cabo unha actividade coa mínima axuda necesaria, etcétera.  

 Partirase da idea de que o alumnado non se limite á manipulación e acción 

externa, senón que se debe levar a cabo unha actividade interna que o obrigue a 

proporse interrogantes e á busca de estratexias que lles permitan resolvelos, 

relacionando o xa coñecido cas novas aprendizaxes que se lle presentan. Por iso os 

contidos se ordenan por complexidade, atendendo ó desenvolvemento das súas 

capacidades, e a un tratamento cíclico dos mesmos, isto é, presentándose en contextos 

moi diferentes para que lles permita ó alumnado establecer unha grande cantidade de 

relacións e así integralos nas súas propias producións. É, por tanto, moi importante que 

en todo momento o alumnado teña a oportunidade de se expresar e comunicar.  

  A unidade entre teoría e práctica, supón a necesidade dunha actitude analítica 

e investigadora por parte dos  alumnos, que o mestre incentivará procurando que o 



alumnado mostre as súas opinións respecto ás actividades a realizar aínda que sexan 

eminentemente prácticas  

 A creatividade: Como xa se adiantou anteriormente, débese incidir en actividades 

de creación tanto individual como colectiva que estimulen o pensamento e permitan o 

alumno mostrar elementos do seu interior. As actividades de improvisación ou calquera 

outro tipo de creación serán entón habituais na posta en práctica das distintas unidades 

didácticas.  

 A socialización: debido ó carácter participativo e á presenza de actividades de 

índole expresiva (vocal, instrumental ou de movemento) comúns en Educación Musical, 

a materia faise idónea para a potenciación das relacións persoais así como para reforzar 

o traballo colaborativo.  As actividades tanto conxuntas como cooperativas son 

comúnsno desenvolvemento das unidades didácticas. Sen embargo  non só é o traballo 

en equipo, o que crea a concienciación de grupo e por tanto de sociedade, senón tamén 

a través dos contactos co exterior, con culturas que posúen características distintas (a 

través da audición, práctica vocal e instrumental, movemento e danza...). Neste sentido 

procuraranse situacións que nos preparen para a convivencia democrática, a 

participación e a igualdade, respectando ós demais e ás súas diferentes concepcións, 

e formando grupos nos que se auxilien as relacións humanas e a modelación dos roles 

máis axeitados.  

 O desenvolvemento das actividades incluirá un plantexamento  lúdico xa que o 

xogo é un medio de aprendizaxe adecuado para a idade do alumnado que ofrece 

posibilidades moi diversas na aula de música; tanto a música como o xogo son 

actividades que xorden de xeito natural no neno, sen embargo evitarase a falsa 

concepción da materia como un paréntese na vida escolar do alumnado, concedéndolle 

a importancia que ten no seu desenrolo e maduración.  

 Procurarase en todo momento unha educación integral a través da música que 

inclúe tanto aspectos de expresión, orientados o desenvolvemento da propia 

personalidade, comunicación, sentido social e autonomía,  a creatividade, a emotividade 

e a sensibilidade a partires da música, o desenvolvemento sensorial e corporal e 

psicomotor a través das actividades con movemento, como o desenrolo cognitivo e 

artístico á vez.  

 Os métodos específicos que se aplicarán na dilatación da programación son os 

que responden ás catro grandes correntes pedagóxicas do século XX: Dalcroze, Kodály, 

Orff e Willems.  



Aínda que algúns elementos do método ideado por Émile Jacques Dalcroze, sobre todo 

o que fai referencia ás condicións cas que a aula e alumnado debencontar, non poidan 

ser tidos en consideración, si se fará especial fincapé na idea dunha educación integral 

do alumnado a través da expresión corporal cun grande contacto co desenvolvemento 

psicomotor, do movemento, e do que Dalcroze chama o sexto sentido (o muscular), 

impulsando a atención, intelixencia, sensibilidade, memoria, imaxinación e 

creatividade...  

Así mesmo, copiarase deste método a idea da importancia da improvisación como 

expresión directa da vida, e a maneira de conseguir unha apreciación musical partindo 

da experiencia sensorial e motriz, desenvolvendo corporalmente os elementos da 

música (compás, tempo, pulso, acento, matices, figuras, forma musical, melodía, 

ritmo...), o ritmo interno, a apreciación do silencio e fomentando a educación auditiva.  

 De Zoltan Kodály terase a ben non tanto as cousas máis identificativas e 

representativas do método,  senón a atención en xeral,  como base sustentadora,  que 

o seu desenvolvemento pedagóxico presta á música tradicional ou popular, como 

linguaxe materna do alumnado.  As cancións tradicionais ou populares servirannos para 

aprender intervalos,  como unha especie de traballo previo ou integrado. Por outra parte, 

e aínda que adaptados ó tempo do que en primaria se dispón para o ensino-aprendizaxe 

da música e das nosas intencións co mesmo, farase uso da adaptación fononímica que 

Kodály fixo de John Curwen e máis das sílabas rítmicas que este pedagogo axeitou do 

francés Chevais. En realidade, a idea da fononimia está a cabalo entre a usada por Orff-

Wuytack e este método de Kodály, posto que o certamente interesante é usar uns xestos 

que o alumnado poidan identificar cunha altura sonora, axudándonos na aprendizaxe e 

interpretación de cancións, ditados sinxelos, canto a varias voces... e en xeral na 

percepción física e corporal desa altura sonora que se estar a cantar. En definitiva, esta 

fononimia será usada pola docencia (sempre que a velocidade o número de notas o 

permitan), máis nunca esixida ó alumnado. Por outra banda aprenderemos breves 

patróns rítmicos, realización de ditados, lectura musical, creacións rítmicas... 

empregando as sílabas rítmicas.  

 Xa algunhas das achegas que o método de Carl Orff fai á pedagoxía musical foron 

descritas, aínda que resta por incluír quizais o máis importante desta corrente por ser a 

súa base sustentadora: a filosofía de aprendizaxe. Por iso e tendo moi a ben os 

principios que este autor cita no seu Schulwerk (e sempre, que nos situamos no inicio 

dun novo proceso de ensino aprendizaxe para o alumnado chamado primaria) velarase 

intensamente por que na aula de música se faga educación musical e non ensino da 



música, posto que non se trata de formar tecnicamente a músicos, senón dunha 

educación integral que se beneficia da música como un elemento, dándolle grande 

importancia ó traballo en grupo. Ademais se iniciará ó alumnado neste 2º curso coa 

frauta doce e instrumentos ORFF en consonancia con esta pedagoxía. Tamén, como 

xa se indicou anteriormente en Kodály, copiarase a idea do tratamento do ritmo a través 

da inclusión da linguaxe, a prosodia rítmica, así como do movemento corporal como 

feito natural rítmico e de expresión, sen esquecerse da axuda que neste sentido ofrece 

a pequena percusión ideada polo propio autor. Así mesmo, e aínda que non na súa 

plenitude, será tomada a idea do musicograma desenvolvida polo seu discípulo Jos 

Wuytack, a través de representacións e murais que o alumnado faga logo dunha 

percepción auditiva, se ben neste sentido serán tomadas, así mesmo, as ideas do 

compositor e pedagogo Murray- Schafer, non se centrando só nas consecuencias do 

feito sonoro, senón do son en si mesmo.  

 Finalmente, o método ideado por Edgar Willems é moi importante nesta 

programación primordialmente no que se refire ao métodos, técnicas, materias... en 

definitiva á ideoloxía que o método propón ó redor do desenvolvemento da 

sensorialidade auditiva, a través de exercicios de memorización e recoñecemento de 

sons, a comprensión do movemento sonoro, a súa representación en diagramas 

pancromáticos de maneira gráfica e corporal...  

8. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda dixital. 

As dificultades educativas son un problema interactivo, que dependen tanto das 

condicións do alumnado como das estratexias de ensinanza, polo que se fai necesario 

recorrer a estratexias adecuadas  que sexan válidas para as necesidades educativas de 

cada alumna e alumno. Para levar a cabo  unha adaptación curricular, é condición 

fundamental que o mestre sexa reflexivo e que aprenda da súa propia acción educativa así 

como  das respostas do alumnado. En especial, este ano, os recursos dixitais traballados 

nas aulas, serán escollidos en función das necesidades que presente o alumnado, para 

garantir a individualización do proceso de aprendizaxe, así como a realización das 

actividades da materia de distintas formas, dando así unha resposta educativa axeitada en 

cada caso. 

Deste xeito, as medidas de atención á diversidade que non afecten ós  elementos 

prescriptivos do currículo, e que reciben o nome de adaptacións non significativas  son 

tarefa do mestre sen necesidade dunha autorización por parte da inspección educativa. Este 

tipo de medidas (todas elas supeditadas este curso, ao cumprimento das normas ditadas 

pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade), atinxen a:   



 

    -Secuencia de contidos. 

     -A organización da aula (sendo impartida a materia este curso nas aulas ordinarias, en 

lugar de na aula de música). 

  -Os agrupamentos de alumnos: un agrupamento determinado para a realización de 

diversas tarefas (creatividade, improvisación, coreografías, práctica instrumental ou 

vocal…) pode propiciar a inclusión de certos alumnos en grupos compensados. 

    -A metodoloxía: nalgúns casos pode ser necesario introducir modificacións 

metodolóxicas, no xeito de abordar un contido cun neno ou grupo en concreto. En xeral a 

mellor  resposta metodolóxica é a que se adapta ó que se sabe de cómo aprende un alumno. 

  -A avaliación: non todos os alumnos teñen o mesmo xeito de exteriorizar os seus 

pensamentos ou accións o que non implica que non comprendan na mesma medida un 

procedemento ou un concepto, por iso en ocasións debe adaptarse o procedemento de 

avaliación. 

Isto supón que os obxectivos recollan todo tipo de capacidades, que a  secuencia de 

contidos poida adaptarse ós diferentes ritmos de aprendizaxe e que a avaliación se realice 

en función do progreso realizado polos alumnos respecto ó seu nivel inicial. Podería dicirse 

que é nestas circunstancias onde mellor se pode observar o principio metodolóxico da 

individualización.  Deste xeito a presente programación didáctica está elaborada ca 

suficiente flexibilidade como  para realizar as pertinentes adaptacións, condición 

fundamental para garantir a atención á diversidade. Sen embargo non é suficiente con que 

a programación sexa  flexible, senón que é necesario contar con recursos humanos, 

materiais adicionais, e tempo para analizar a propia práctica o que permite volver atrás e 

corrixir ou introducir as adaptacións necesarias. 

Nalgunhas ocasións os recursos ordinarios non son suficientes para  determinados alumnos 

polo que hai que recorrer a medidas extraordinarias, ben nos elementos materiais, 

espaciais, persoais ou de comunicación ou ben no propio currículo. No primeiro caso trátase 

de "adaptacións curriculares de acceso ó currículo" que na  aula de música, pode afectar 

a materiais como as baquetas dos instrumentos, os propios instrumentos, a organización 

da aula….O segundo caso refírese ás modificacións nos elementos prescriptivos do 

currículo. Este tipo de adaptacións poden afectar a: 



   -Os obxectivos: en ocasións é necesario modificar os obxectivos, priorizando dalgún xeito 

aqueles que se consideren básicos o que non implica que se renuncie a traballar os demais  

ben de xeito secundario ou ben posteriormente. Un bo punto de partida para determinar que 

obxectivos debería traballar o alumno é reflexionar sobre que é o que o alumno non 

consegue facer e que o seu mestre quixera que lograse. Determinar a secuencia lóxica de 

adquisición dun contido e coñecer ó alumno e os seu coñecemento previos permitiría a 

elección dun obxectivo adecuado. 

   -Os contidos: pode ser necesario volver a contidos anteriores ou traballar outros novos o 

que tampouco implica necesariamente renunciar a determinados contidos senón 

simplemente modificar a súa secuencia. É habitual que na materia de música sexa 

necesario priorizar as habilidades e as actitudes. 

   -Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe: pode tamén ser necesario 

eliminar, introducir ou  modificar os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

 A decisión da conveniencia de poñer en marcha unha adaptación curricular realizarase 

unha vez esgotadas as medidas ordinarias. Será  responsabilidade  do mestre ou mestra 

que imparte a materia ca colaboración  responsable de orientación  educativa do centro, ou 

do equipo psicopedagóxico de apoio. 

  Dende outro punto de vista unha correcta organización da aula favorece grandemente 

o tratamento das necesidades educativas especificas: 

dispoñer de espazo libre, o que redunda en menos impedimentos de cara ao movemento; 

máis contextos de aprendizaxe, variedade nas actividades, nos agrupamentos e nas 

relacións coa música e co resto do alumnado. 

Esta oferta de creación de diferentes contextos vai na procura de que o 

alumnado con necesidades educativas específicas poida responder a estímulos musicais, 

en maior ou menor medida, coma o resto do alumnado aínda que sexa en función da 

orientación que a súa dificultade de aprendizaxe lle supoña. Para isto faise imprescindible 

crear situacións nas que dito alumnado se sinta confiado e motivado, nas que a música 

provoque respostas gratificantes, que lle axude a paliar as súas diferencia e que lle axude 

no proceso de integración, comunicación, expresión, percepción, estimulación ou no xeito 

de asumir a súa diferencia, situacións que venzan a timidez ou o afastamento do resto da 

clase, de desafogo e liberación, contextos que contribúan á potenciación das súas 

capacidades e deste xeito á suba da súa autoestima dificultando o desenvolvemento de 

conductas antisociais, complexos de inferioridade, estados de tensión, etc. 



Neste curso, recóllense no informe AL035 as aprendizaxes non adquiridas o 

curso pasado, quedando tamén reflexadas no plan de reforzo e recuperación. 

9. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan TIC´S 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando a biblioteca de aula e 

a do centro para: 

-Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...) 

-Realizar traballos de investigación. 

-Calquera outra consulta que sexa necesaria. 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando as TIC para: 

-Traballar algúns contidos a través do emprego de programas educativos de 

discriminación auditiva, que permitan traballar sobre a estrutura de obras musicais (“O 

entroido dos animais”, “Cadros dunha exposición”, “Nun mercado persa”, “A 

primavera” ...) sobre a composición instrumental da orquestra ou familias instrumentais, 

linguaxe musical... 

-Gravar e editar en formato audio as obra musicais ou as producións realizadas na aula. 

-Editar partituras. 

-Instrumentacións MIDI e edición musical. 

- Traballo ordinario da materia a través da aula virtual do centro. 

10. Materiais e recursos 

Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada,  discoteca de 

aula, un encerado pautado, unha cortiza, un reprodutor  de Cd, proxector, material Willems 

para o traballo en educación audioperceptiva, un instrumento harmónico, un ordenador con 

programas para o mestre de gravación edición musical, materiais de refugallo, cancioneiros 

e libros de partituras. O uso destes materiais e instrumentos, quedará restrinxido ao 

alumnado, soamente no caso de que o docente o indique, sendo desinfectado 

correctamente e gardando unha corentena de 24 horas entre uso e uso. 

 

Entre o material do alumno requirirase o libro de texto Melodía de Galinova, 

traballado o ano pasado para rematalo, e unha carpeta para gardar as fichas que realicemos 

na aula e o papel pautado que o mestre entregará, así como algún que outro apuntamento 



que o alumnado ou o mestre poida considerar oportuno máis aquel outro común en todo 

estoxo dun neno ou nena: tesoiras, rotuladores, ceras, lapis (e de cores), goma, etc. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, 

exposicións artísticas, concertos etc., sempre que sexan realizados de forma virtual. 

 Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, 

exposicións viaxeiras, etc., realizada a través de vídeos, evitando así o contacto entre os 

grupos burbulla. 

 Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que 

a música e a expresión plástica colectiva terán unha importancia capital, sempre realizados 

dentro do grupo burbulla e mostrando os resultados a través de vídeos ou imaxes, os cales 

poderán ser publicados no blogue da biblioteca ou na páxina web do colexio. 

12. Procedementos de avaliación da propia programación e da práctica docente. 

Un dos problemas mais frecuente da avaliación é facer que realmente sexa do proceso de 

ensino e aprendizaxe e non so do primeiro exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais, tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

13. Plans de reforzo e recuperación dos aprendizaxes non adquiridos. 

O pasado curso, quedaron sen traballar os estándares relacionados cos contidos de 

identificación e clasificación de voces, a orquestra e profesións relacionadas ca música 



(referentes ao bloque 1: escoita), interpretación, (pouco traballada este curso) improvisación 

e creación musical (referente ao bloque 2: interpretación musical).  

   Neste curso, incidirase nos aprendizaxes de instrumento: frauta e xilófono.  

O resto de contidos e estándares recollidos na programación inicial foron acadados por 

todo o alumnado. 

A continuación expóñense os estándares non traballados o pasado curso. 

BLOQUE 1: ESCOITA 

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

• EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e 
público, así como as súas funcións, respectando e valorando os seus 
respectivos traballos.  

• EMB1.5.1 Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe 
musical: pulsación. 
 

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL 

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

• EMB2.2.1 Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou 
acompañamento sinxelo, coa frauta e dos instrumentos de aula. (Falta o sol na 
frauta e os instrumentos PAD). 

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

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

• EMB2.3.1. Interpreta individualmente un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas.  

• EMB2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.  

• EMB2.4.1. Acompaña danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

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

• EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o  

• acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con 
identificación da súa grafía.  

• 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. 

 

BLOQUE 3: MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

• EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento 
corporal coa música.  

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

Ao final desta programación, adxúntase un plan de reforzo para o 3º curso de primaria, 

na materia de música. 

 

 



14. Escenarios nos que se desenvolve a programación. 

 

A presente programación está deseñada para levarse a cabo en tres posibles 

escenarios ao longo deste curso.  

 

• Situación de docencia presencial:  Durante o desenvolvemento da docencia 

presencial, o proceso de ensino e aprendizaxe levarase a cabo segundo o 

establecido anteriormente nesta programación, promovendo a realización de 

actividades globalizadas, a través do traballo por proxectos, empregando as 

novas tecnoloxías e a aula virtual como escenario de recursos. Nesta situación, 

toda a actividade desenvolta estará supeditada ao cumprimento das normas 

establecidas no Protocolo do centro, en base ás recomendacións e instrucións 

proporcionadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade. 

 

 

• Situación de docencia mixta:  Como anteriormente se menciona, promoverase 

a realización de actividades globalizadas, empregando a metodoloxía de traballo 

por proxectos e compaxinando o traballo da aula virtual co presencial, de xeito 

que ante unha situación de docencia mixta, na temporalización que non se esté 

presente no centro, se poida seguir realizando o proxecto ou as actividades en 

cuestión, facendo un seguimento do alumnado, especialmente a través do 

sistema de videoconferencias e a propia aula virtual, para determinar que todos 

e todas poden desenvolver o proceso de aprendizaxe sen problemas. 

 

• Situación de docencia non presencial: Ante un escenario de docencia non 

presencial, toda a actividade pasará a ser telemática, realizada a través da aula 

virtual do centro. Neste caso, as actividades anteriormente mencionadas serán 

do mesmo xeito, de carácter globalizado, interdisciplinar e seguirase a empregar 

a metodoloxía por proxectos así como o traballo cooperativo, pero agora de xeito 

virtual, fomentando o mantemento da cohesión de grupo e a socialización entre 

o alumnado. 

 

Neste caso, aplicaranse unhas medias comúns a nivel de centro, como é a 

redución de materias diarias, manténdose a especialidade de música, nunha 

sesión semanal. 

 



Realizaranse tamén videoconferencias nas que se faga un seguimento do 

alumnado, tanto a nivel emocional como a nivel académico. Durante a súa 

realización, levaranse a cabo actividades grupais guiadas polo docente, 

explicacións, resolucións de dúbidas e postas en común. 

 

Finalmente as actividades estarán indicadas o día de impartición da materia, na 

aula virtual, correspondendo para a súa realización, unha porcentaxe de traballo 

individual do alumnado que deberá facer dende a casa, para a súa posterior 

corrección por parte do profesorado. 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado 

recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

 

 

 

 

 

 

2. OBXETIVOS:  
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-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-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. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-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.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  
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-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 3º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso.  

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.  

B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. 

Formas musicais binarias e ternarias.  

B2.1. Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas 

de maneira colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de 

grafías.  

B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión 

corporal.  
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3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente X 
Complementar os exames escritos de forma 

oral 
 

Reforzo educativo por parte do mestre titor X 
Deixar máis tempo para os exames ou dividilos 

en dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o desexen 

poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os exames 

antes de entregalos 
 

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos X 

Priorizar contidos curriculares mínimos X Autoinstrucións e seguimento de secuencias X 

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
X 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
X 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

X Tarefas globalizadas e multidisciplinares X 

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

X 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familia (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
X Actividades de autoaprendizaxe X 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo e 

asegurarse da súa comprensión.  
X 

Entrevistas periódicas individuais co alumnado 

sobre a evolución, motivación, conduta e 

traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais cos 

contidos mínimos 
X 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
X 

Metodoloxías que favorezan a participación do 

alumnado 
X 

Exames escritos curtos e con preguntas 

breves, cerradas, claras e sinxelas 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
X 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
X 
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Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
X Repasar diariamente  X 

Intervencións funcionais e individuais X   

    

  

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das diferentes 

áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, 

orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 O primeiro trimestre será adicado a profundizar nas aprendizaxes do curso 

pasado, así como a traballar aquelas imprescindibles que non foron 

adquiridas. Os restantes trimestres adicaranse a traballar o correspondente 

ao presente curso, priorizando os elementos básicos e imprescindibles. 

 

 

 



 

 

 

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA   

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN             

Praza América s/n 15320 AS PONTES (A Coruña) 

Teléfono: 881 930071  Fax: 881 930073    

Correo electrónico: ceip.santamaria.aspontes@edu.xunta.gal                                                

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes                                               
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 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase, supón un 

80%. 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase e a 

participación e actitude de cara á materia. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 

 

As Pontes, a 30 de outubro do 2020 



5. Programación E. Musical de 4º Ed. Primaria 

1. Competencias clave: 

As competencias clave desenvolveranse na posta en práctica do proceso de ensino e 

aprendizaxe musical a través do tratamento dos seguintes elementos:  

Competencia en Comunicación Lingüística 

-Desenvolver vocabulario específico referente á música. 

-Desenvolver a expresión oral tanto en exposicións individuais como a través do diálogo. 

-Descubrir e incorporar unha linguaxe que permita manifestar sentimentos e emocións 

provocados pola música. 

-Coñecer e empregar a linguaxe corporal en contextos comunicativos. 

-Descubrir a importancia do ritmo na linguaxe oral. 

-Recoñecer o valor comunicativo doutras linguaxes non verbais e empregar os recursos que 

aportan para o enriquecemento da comunicación lingüística. 

-Mellorar os recursos lingüísticos a través da aprendizaxe de cancións, recitados e 

trabalinguas  

Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Desenvolver o pensamento diverxente e a creatividade na resolución de problemas. 

-Comprender os conceptos de proporción, multiplicación (dobre, tripla, cuádrupla...) e da 

división (metade, cuarto...) a través dos elementos propios da linguaxe e a métrica musical. 

-Desenvolver conceptos espaciais básicos na realización de coreografías e actividades de 

movemento.  

-Comprender conceptos xeométricos básicos a través do emprego de instrumentos e da 

realización de coreografías. 

Competencia dixital  



-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 

sonora)  

-Coñecer as posibilidades das tecnoloxías da información na súa dobre vertente de 

transmisoras e receptoras da información  

-Utilizar as tecnoloxías da información como ferramenta esencial para informarse, aprender 

e comunicarse  

-Destrezas relacionadas ca solución de problemas de software e hardware  

-Coñecer os distintos soportes e as súas aplicacións en contextos reais  

Competencia para aprender a aprender. 

-Adquisición da consciencia das propias capacidades (a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre outras).  

- Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das primeiras e 

tendo motivación e vontade para superar as segundas.  

-Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na confianza 

nun mesmo e do gusto por aprender.  

-Coñecer distintas estratexias e técnicas: de estudio, de observación e rexistro sistemático 

de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de resolución de 

problemas, de planificación e de organización de actividades e tempos de forma efectiva.  

-Curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de respostas 

posibles.  

-Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en 

colaboración- e, moi especialmente, para transformala en coñecemento propio.  

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Coñecerse e valorarse.  

-Saber comunicarse en distintos contextos.  



-Expresar as propias ideas e escoitar as alleas.  

-Participar activamente en traballos en grupos.  

-Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista aínda que sexa 

diferente do propio.  

- Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os trazos 

e valores do sistema democrático.  

-Usar o xuízo moral para elixir e tomar decisións  

-Entender as características das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o seu 

carácter evolutivo.  

-Valoración das diferencias á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre os 

distintos colectivos.  

-A práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos como forma de resolver 

conflitos.  

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas.  

-Perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que enriquece a 

vida persoal e social e que é, xa que logo, merecedor do esforzo que require. 

Sentido da Iniciativa e espírito emprendedor. 

-A capacidade de responsabilizarse e perseverar.  

-Desenvolver o coñecemento de si mesmo e a autoestima.  

-Desenvolver a creatividade.  

-Ser autocrítico.  

-O control emocional.  

-A capacidade de calcular os riscos e de afrontar problemas.  

-A capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata.  



-A capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos.  

-A capacidade de elixir con criterio propio.  

-A capacidade de imaxinar proxectos.  

-Poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse obxectivos  

e planificar e levar a cabo proxectos.  

-Unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación.  

-Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en equipo.  

-A asertividade para comunicarlles adecuadamente aos demais as propias decisións.  

-Capacidade e actitudes relacionadas co liderado de proxectos  

 

Conciencia e expresións culturais: 

-Apreciar e desfrutar ca arte.  

-Emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias.  

-Coñecemento básico das manifestacións artísticas mais destacadas.  

-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas.  

-Usar o pensamento diverxente.  

-Levar a cabo traballos cooperativos na realización de expresións artísticas  

-Actitude respectuosa cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Actitude crítica cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Vontade por cultivar a propia capacidade estética.  

-Interese por participar na vida cultural.  



-Interese pola conservación do patrimonio cultural. 

2. Obxectivos: 

A continuación amósanse os obxectivos máis relevantes, mais serán traballados todos os 

obxectivos presentes no Decreto 105/2014 de maneira transversal, ao longo de todo o curso. 

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 estudio, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade no aprendizaxe e espírito emprendedor.  

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

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

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

propostas visuais e audiovisuais. 

3. Contidos: 

 

A continuación, preséntanse os contidos de 4º curso de primaria, resaltando aqueles que 

corresponden aos non traballados o pasado curso, nos que se profundizará o presente curso. 

 

 Bloque 1: Escoita 

 

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes estilos e 

culturas, adaptadas á idade do alumnado. 

B1.2. Asistencia a algunha representación musical. 

B1.3. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras. 

B1.4. Audición de obras musicais de distintas características e procedencias. 

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 

B1.7. Acento e pulso. 

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. 

B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias e ternarias. 

 

 Bloque 2: Interpretación Musical: 

 

B2.1. Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de DO sen alteracións. 

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. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados. 

B2.10. 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. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza: 

 

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. 

B3.3. Reproducción 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. 

 

 

 



4. Avaliación: 

 

• Criterios de Avaliación: 

A continuación expóñense os criterios de avaliación correspondentes ao terceiro curso de 

educación primaria. 

 

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. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as 

compoñen. 

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 

  

 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. 

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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza 

 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras culturas. 

• Estándares de aprendizaxe: 

Os estándares de aprendizaxe mantéñense igual que no currículo de 4º de primaria, 

dado que inclúen e amplían os do curso pasado. 

 

 

 



 Bloque 1:  Escoita. 

 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

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

representacións musicais. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

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

escoita de obras musicais. 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou 

nunha partitura sinxela. 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa 

estrutura 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de 

obras. 

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

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

sen acompañamento. 

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

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

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

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas 

musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

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

 

 

 



 Bloque 3: A música o movemento e a danza. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

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

culturas. 

 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 A primeira avaliación que se realizará sobre o momento no que o alumnado se atopa, é ao 

comezar cada unidade didáctica coñecendo non só a motivación senón tamén o nivel desde o 

que promoveremos a construción. Trátase de coñecer as capacidades e aptitudes (musicais, 

psicomotrices, intelectuais...), os intereses e as particularidades que cada alumno e alumna expón 

sobre o tema que lle atinxa á unidade didáctica, condicións psicosociais, así como a maneira en 

que esta vai ser levada a cabo. En ningún caso se trata dun proceso vistoso ou que poida producir 

inquedanza no alumnado a través de probas específicas, é soamente unha primeira actividade 

que nos ofreza esta información requirida mais, moitas veces esta será conseguida simplemente 

cunha canción, ou un xogo que implique movemento, práctica instrumental, etcétera. 

 O desenvolvemento da unidade por parte do alumnado tamén será outro obxecto de 

avaliación, aínda que entendida como a maneira de coñecer o desenvolvemento da aprendizaxe 

en cada alumno e alumna, non sendo tan interesantes os resultados acadados como si o xeito 

(proceso) de realizalos. Isto é: que as propias actividades que se quitan dos procedementos de 

cada unidade didáctica, nos serve para avaliar o desenvolvemento da mesma. Esta avaliación 

realizarase, xa que logo, de cada actividade derivada dos procedementos sinalados na 

programación, procurando orientar, regular e dirixir a posta en práctica do resto que conforman a 

unidade. 

 Será necesario coñecer o desenvolvemento xeral da unidade unha vez chegados á fin desta, 

mais non se trata de sumar décimas ou cualificacións (xa se vén de explicar cal será a maneira 

de proceder), senón de saber o que se aprendeu (construíu) a partires da avaliación inicial, 

establecendo un feedback ou retroacción que nos leve directamente desta, á análise e 

adecuación das propostas feitas para cada unidade concreta dentro do marco xeral desta 

programación. 



 Ao longo do curso académico será moi importante intercambiar opinións coa docencia e, 

desde logo, cos pais do alumnado, ca fin de que a nosa visión non sexa sesgada e subxectiva. A 

menos que se traten de casos específicos, non se fará isto antes de comezar o proceso de ensino 

aprendizaxe, xa na contra do pretendido, pódese converter nun etiquetado do alumnado, incluso 

antes de telo visto. 

 

  En relación ós instrumentos e procedementos de avaliación, o primeiro que se 

patrocina desde esta programación é o uso de varios medios para tal fin, pois a utilización dun só 

non nos ofrece unha avaliación xusta, equilibrada, xeral, nin acertada en definitiva. 

A observación sistemática e diaria do alumnado, así como a recollida de datos sobre 

o comportamento, inhibicións, forma de traballar (individualmente e en grupo), destrezas 

adquiridas a partir das previas, habilidades... será un dos procedementos de avaliación máis a ter 

en conta. Para esta observación da actividade musical realizaranse fichas e rexistros coas que 

poder plasmar e fixar as impresións que ó longo da clase poidan xurdir, xa que confiar na memoria 

pode ser ás veces arriscado de máis. 

Un dos tipos de ficha a realizar é a de control individual, a que nos permite levar conta 

de maneira persoal e específica do desenvolvemento do alumnado no proceso de aprendizaxe. 

Trátase dunha mestura entre unha lista de control e unha escala de estimación (combinando así 

dous procedementos de avaliación). 

En función da unidade didáctica de que se trate, podemos variar este patrón de ficha, 

facéndoa así máis específica e acorde cos nosos intereses, con eses elementos dos que se quere 

deixar constancia (e que xa poden aparecer escritos de antemán), como procedementos, 

actividades, indicadores de logro... ou cando menos, modificala pensando nos cadros que 

vaiamos a precisar.   

 Aínda que podemos obter unha cantidade de información considerable, preténdese máis un 

rexistro da análise e observación da actividade musical rápido e fácil de cubrir, polo que moitas 

cousas poden caer da mesma. Para solucionar iso tamén se usará o rexistro anecdótico, isto é, 

outra táboa na que completar esa información que nos parece insuficiente na primeira ficha, ou 

ben por tratarse de elementos específicos e particulares dun alumno ou situación concreta... 

Anotaranse tanto os feito positivos como negativos de maneira regular e procurando 

obxectividade. 

Outro instrumento importante de avaliación, e que non implica ningún tipo de anotación 

por parte da docencia, é o rexistro de exercicios escritos, e neste caso, recopilación de actividades 

realizadas e presentadas a través da aula virtual. Non se trata de coleccionar exames, senón de 

ter presentes todas as tarefas feitas por parte do alumnado: musicogramas, representacións 

plásticas, composicións, exercicios de discriminación de sons do entorno ou de parámetros e 

calidades do son, ... Será moi importante levar este procedemento ao par de outros, xa que de 



non facer un rexistro desas actividades que non se fixan sobre papel e que se perden co tempo, 

ao fin quedará a sensación de que as fixadas son as máis importantes. Así mesmo, é moi 

importante saber que pensa o alumnado sobre o seu proceso de ensino aprendizaxe, darlle a 

oportunidade de que se autoavalíe e de que contraste información coa opinión da docencia (este 

proceso non ten por que ser unha leira á marxe, senón que se deberá integrar no decurso das 

actividades de aula). 

 Un dos problemas máis frecuentes da avaliación é facer que realmente sexa do proceso de 

ensino e aprendizaxe e non so do segundo exclusivamente. Para iso, na avaliación da práctica 

docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de medios, os 

tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, interacción co 

alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será moi importante volver 

á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a relación entre obxectivos e 

contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e metodoloxía ás necesidades e intereses 

verdadeiros... 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, que 

recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun proceso 

continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redirecionar o proceso de ensino e aprendizaxe 

unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, que nos posibilite 

reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, que atenda ás diferenzas 

individuais... tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar antes de avaliar. 

5. Criterios de cualificación 

O 80% do resultado final da avaliación dependerá do traballo realizado na aula e na 

casa, sendo este ano realizado a través da aula virtual do centro, así como da realización de 

pequenas probas. 

O 20% do resultado final da avaliación dependerá da atención ás normas de 

comportamento,  a participación e as regras de aula. 

6. Indicadores de logro 

a) Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

b) Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente 

e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

c) Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 



d) Identifica voces masculinas e femininas. 

e) Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

f) Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

g)Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público 

h) Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

i) 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.  

j) Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

k) Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

l) Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

m) Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

n) Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

ñ) Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

o) Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 

respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

p) Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

q) Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

r) Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

 



7. Metodoloxía 

 

A metodoloxía empregada ao longo do desenvolvemento do curso, será de carácter 

globalizado, priorizando a aprendizaxe por proxectos, sendo tamén unha metodoloxía 

inclusiva e participativa, na que o alumnado adquira un rol activo, e o docente se considere 

un guía no proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía globalizada por proxectos, permitirá que, ademais de traballar dunha 

forma máis cooperativa, poida compaxinarse o proceso de ensinanza-aprendizaxe presencial 

co virtual, continuando coas actividades realizadas diariamente na aula, nunha situación de 

docencia non presencial. 

Cabe destacar tamén, que se buscará o empregar unha metodoloxía activa, que 

caracterice á materia como forma de expresión e liberación do alumnado ante a situación 

vivida o presente curso, tanto física como emocionalmente. 

• Técnicas metodolóxicas: actividades tipo. 

Para a posta en práctica do proceso de ensino-aprendizaxe realizaranse actividades 

globalizadas, que promovan a interdisciplinaridade e que estén relacionadas co PDI do centro, 

de tal xeito que se poidan desenvolver, tanto nun escenario de docencia presencial, como 

mixta ou non presencial, empregando como base na aula, o uso das novas tecnoloxías e a 

aula virtual do centro. 

As seguintes actividades tipo propostas, están tamén enfocadas a desenvolver a 

expresión dos sentimentos e as emocións a través da linguaxe musical, sendo a situación 

emocional do alumnado, un punto clave neste curso, tras a situación de confinamento vivida. 

Bloque 1: A escoita. 

a) Recoñecementos auditivos de sons do entorno e instrumentos musicais con identificación dos 

elementos do son. 

b) Representación gráfica dos elementos do son. 

c) Audición activa de repertorio vocal e instrumental de diferentes épocas e estilos con 

acompañamento rítmico, corporal ou nun musicograma con atención a forma musical e con 

comentario posterior.  

d) Xogos auditivos de recoñecemento e identificación dos elementos do son. 

Bloque 2: Interpretación musical. 



a) Interpretación de cancións sinxelas ao unísono con acompañamento rítmico coporal, con 

instrumentos ou corporal. 

b) Exercicios de relaxación, respiración, coordinación e dicción 

d) Xogos de imitación rítmica e melódica con distintos elementos (corporais ou 

instrumentais) 

e) Lectura de motivos rítmicos sinxelos con linguaxe musical non convencional e prelinguaxe 

musical 

f) Xogos de pregunta-resposta rítmicos. 

g) Acompañamentos instrumentais sinxelos con atención aos elementos básicos do ritmo 

(pulso, acento e subdivisión) 

h) Sonorización de situacións, relatos breves e imaxes con distintos elementos. 

 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

a) Xogos de movemento de relación a un estímulo e expresión corporal que inclúan 

mobilización funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no espazo 

b) Interpretación de danzas sinxelas e xogos motores acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais. 

c) Xogos de improvisación corporal. 

 

 

• Estratexias 

 

  A inclusión das competencias clave no currículo vai condicionar a metodoloxía, xa que 

implica unha práctica integradora dos distintos tipos de coñecemento As principais estratexias 

metodolóxicas serán o aprendizaxe en espiral e a globalización. Por iso, partirase dos 

coñecementos previos do alumno ou alumna, das súas ideas, experiencias e concepcións 

relacionadas coa música, pero con características e dificultades novas a aprender, un 



axeitado nivel de dificultade  equilibrado entre os exercicios propostos e o desenvolvemento 

das habilidades necesarias para levalo a cabo. Procuraranse fomentar expectativas de 

logro a través de situacións de éxito, permitindo a concordancia entre o esforzo realizado e 

as expectativas e evitando a frustración.  Crearanse contextos de traballo sobre formas de 

expresión variadas e nos que a interacción cos compañeiro e compañeiras, cumpre un 

papel fundamental coa confrontación de opinións e o traballo colaborativo. Presentaranse as 

actividades como algo lúdico, propiciando un ambiente de cooperación,  comunicación e 

harmonía nas relacións, e un longo etcétera, van na procura de posibilitar aprendizaxes  

significativos e funcionais, que partan dos esquemas previos de coñecemento, para 

modificalos, completalos ou reconstruílos evitando na medida do posible o aprendizaxe 

memorístico e concedendo primacía a comprensión e ó razoamento,  partindo da actividade 

construtivista a través de actividades motivadoras.  

 Esta postura motivadora aceptando, na medida do posible, as propostas de traballo que 

o alumnado libremente aporte, e ofrecéndolle a confianza para se expresar nun ambiente 

positivo e de cooperación onde todas as opinións son igualmente tidas en conta, valoradas e 

respectadas, redunda directamente nunha apertura da imaxinación e un desenvolvemento 

da capacidade creativa. Todas as unidades didácticas xiran en torno a un centro de interese 

moi marcado e definido, que nos leva a unha procura da devandita globalización e da 

interdisciplinariedade, aproveitando os numerosos contactos que a música establece co 

currículo doutras materias e coa súa vida cotiá, para deste xeito, o alumnado percibir a 

utilidade das súas aprendizaxes, posto que esta se fai en bloque e proporcionando estratexias 

de traballo globais que poidan ser aplicadas en situacións moi diversas.  

  Partirase  das características psicolóxicas e evolutivas e terase en conta o 

desenvolvemento psicolóxico do alumno xa que o coñecemento do seu pensamento 

carácter e comportamento posibilitará unha aplicación pedagóxica. 

 O tratamento personalizado que incide de xeito moi positivo no aprendizaxe do 

alumnado, xa que permite adaptarse ás características propias de cada un e partir de 

plantexamentos en certa medida distintos. Non todos aprendemos do mesmo xeito e ó mesmo 

ritmo,  xa que dependemos superlativamente das influencias que sobre o noso coñecemento 

existen e que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. A intervención 

docente neste aspecto pode contribuír a unha mellora significativa no desenvolvemento de 

cada individuo cas súas características propias. Dentro das reais e lóxicas limitacións do 

ensino en xeral e da música en particular, velarase insistentemente pola atención 

personalizada, como un principio metodolóxico fundamental no proceso de ensino e 



aprendizaxe, atendendo á dimensión individual e afectiva de cada membro do grupo, a partir 

das súas capacidades.  

 A Educación Musical debe plantexarse a partires dunha metodoloxía activa xa que a 

actividade, en definitiva, responde á máxima de que as cousas ensínanse e apréndense 

facéndoas. Pero non se trata só dunha actividade externa, senón, e fundamentalmente dunha 

actividade mental que lle permita propoñerse interrogantes e buscar estratexias para 

resolvelos procurando que exista unión entre a teoría e a práctica. Na potenciación da 

actividade é  cardinal, xa que logo, facilitar a reflexión á hora da acción, e tamén fomentar a 

zona de desenvolvemento potencial na adquisición de novas aprendizaxes, para o que se fai 

necesario estruturar e dosificar os novos contidos, consolidar a aprendizaxe a través da 

creación de nexos entre os coñecementos previos e os novos e a funcionalidade de dita 

aprendizaxe, unha boa actitude docente na que o alumnado vexa o exemplo, facilitar a 

posibilidade de levar a cabo unha actividade coa mínima axuda necesaria, etcétera.  

 Partirase da idea de que o alumnado non se limite á manipulación e acción externa, 

senón que se debe levar a cabo unha actividade interna que o obrigue a proporse 

interrogantes e á busca de estratexias que lles permitan resolvelos, relacionando o xa 

coñecido cas novas aprendizaxes que se lle presentan. Por iso os contidos se ordenan por 

complexidade, atendendo ó desenvolvemento das súas capacidades, e a un tratamento 

cíclico dos mesmos, isto é, presentándose en contextos moi diferentes para que lles permita 

ó alumnado establecer unha grande cantidade de relacións e así integralos nas súas propias 

producións. É, por tanto, moi importante que en todo momento o alumnado teña a 

oportunidade de se expresar e comunicar.  

  A unidade entre teoría e práctica, supón a necesidade dunha actitude analítica e 

investigadora por parte dos  alumnos, que o mestre incentivará procurando que o alumnado 

mostre as súas opinións respecto ás actividades a realizar aínda que sexan eminentemente 

prácticas  

 A creatividade: Como xa se adiantou anteriormente, débese incidir en actividades de 

creación tanto individual como colectiva que estimulen o pensamento e permitan o alumno 

mostrar elementos do seu interior. As actividades de improvisación ou calquera outro tipo de 

creación serán entón habituais na posta en práctica das distintas unidades didácticas.  

 A socialización: debido ó carácter participativo e á presenza de actividades de índole 

expresiva (vocal, instrumental ou de movemento) comúns en Educación Musical, a materia 

faise idónea para a potenciación das relacións persoais así como para reforzar o traballo 

colaborativo.  As actividades tanto conxuntas como cooperativas son comúnsno 



desenvolvemento das unidades didácticas. Sen embargo  non só é o traballo en equipo, o que 

crea a concienciación de grupo e por tanto de sociedade, senón tamén a través dos contactos 

co exterior, con culturas que posúen características distintas (a través da audición, práctica 

vocal e instrumental, movemento e danza...). Neste sentido procuraranse situacións que nos 

preparen para a convivencia democrática, a participación e a igualdade, respectando ós 

demais e ás súas diferentes concepcións, e formando grupos nos que se auxilien as relacións 

humanas e a modelación dos roles máis axeitados.  

 O desenvolvemento das actividades incluirá un plantexamento  lúdico xa que o xogo 

é un medio de aprendizaxe adecuado para a idade do alumnado que ofrece posibilidades moi 

diversas na aula de música; tanto a música como o xogo son actividades que xorden de xeito 

natural no neno, sen embargo evitarase a falsa concepción da materia como un paréntese na 

vida escolar do alumnado, concedéndolle a importancia que ten no seu desenrolo e 

maduración.  

 Procurarase en todo momento unha educación integral a través da música que inclúe 

tanto aspectos de expresión, orientados o desenvolvemento da propia personalidade, 

comunicación, sentido social e autonomía,  a creatividade, a emotividade e a sensibilidade a 

partires da música, o desenvolvemento sensorial e corporal e psicomotor a través das 

actividades con movemento, como o desenrolo cognitivo e artístico á vez.  

 Os métodos específicos que se aplicarán na dilatación da programación son os que 

responden ás catro grandes correntes pedagóxicas do século XX: Dalcroze, Kodály, Orff e 

Willems.  

Aínda que algúns elementos do método ideado por Émile Jacques Dalcroze, sobre todo o que 

fai referencia ás condicións cas que a aula e alumnado debencontar, non poidan ser tidos en 

consideración, si se fará especial fincapé na idea dunha educación integral do alumnado a 

través da expresión corporal cun grande contacto co desenvolvemento psicomotor, do 

movemento, e do que Dalcroze chama o sexto sentido (o muscular), impulsando a atención, 

intelixencia, sensibilidade, memoria, imaxinación e creatividade...  

Así mesmo, copiarase deste método a idea da importancia da improvisación como expresión 

directa da vida, e a maneira de conseguir unha apreciación musical partindo da experiencia 

sensorial e motriz, desenvolvendo corporalmente os elementos da música (compás, tempo, 

pulso, acento, matices, figuras, forma musical, melodía, ritmo...), o ritmo interno, a apreciación 

do silencio e fomentando a educación auditiva.  

 De Zoltan Kodály terase a ben non tanto as cousas máis identificativas e representativas 

do método,  senón a atención en xeral,  como base sustentadora,  que o seu desenvolvemento 



pedagóxico presta á música tradicional ou popular, como linguaxe materna do alumnado.  As 

cancións tradicionais ou populares servirannos para aprender intervalos,  como unha especie 

de traballo previo ou integrado. Por outra parte, e aínda que adaptados ó tempo do que en 

primaria se dispón para o ensino-aprendizaxe da música e das nosas intencións co mesmo, 

farase uso da adaptación fononímica que Kodály fixo de John Curwen e máis das sílabas 

rítmicas que este pedagogo axeitou do francés Chevais. En realidade, a idea da fononimia 

está a cabalo entre a usada por Orff-Wuytack e este método de Kodály, posto que o 

certamente interesante é usar uns xestos que o alumnado poidan identificar cunha altura 

sonora, axudándonos na aprendizaxe e interpretación de cancións, ditados sinxelos, canto a 

varias voces... e en xeral na percepción física e corporal desa altura sonora que se estar a 

cantar. En definitiva, esta fononimia será usada pola docencia (sempre que a velocidade o 

número de notas o permitan), máis nunca esixida ó alumnado. Por outra banda aprenderemos 

breves patróns rítmicos, realización de ditados, lectura musical, creacións rítmicas... 

empregando as sílabas rítmicas.  

 Xa algunhas das achegas que o método de Carl Orff fai á pedagoxía musical foron 

descritas, aínda que resta por incluír quizais o máis importante desta corrente por ser a súa 

base sustentadora: a filosofía de aprendizaxe. Por iso e tendo moi a ben os principios que 

este autor cita no seu Schulwerk (e sempre, que nos situamos no inicio dun novo proceso de 

ensino aprendizaxe para o alumnado chamado primaria) velarase intensamente por que na 

aula de música se faga educación musical e non ensino da música, posto que non se trata de 

formar tecnicamente a músicos, senón dunha educación integral que se beneficia da música 

como un elemento, dándolle grande importancia ó traballo en grupo. Ademais se iniciará ó 

alumnado neste 2º curso coa frauta doce e instrumentos ORFF en consonancia con esta 

pedagoxía. Tamén, como xa se indicou anteriormente en Kodály, copiarase a idea do 

tratamento do ritmo a través da inclusión da linguaxe, a prosodia rítmica, así como do 

movemento corporal como feito natural rítmico e de expresión, sen esquecerse da axuda que 

neste sentido ofrece a pequena percusión ideada polo propio autor. Así mesmo, e aínda que 

non na súa plenitude, será tomada a idea do musicograma desenvolvida polo seu discípulo 

Jos Wuytack, a través de representacións e murais que o alumnado faga logo dunha 

percepción auditiva, se ben neste sentido serán tomadas, así mesmo, as ideas do compositor 

e pedagogo Murray- Schafer, non se centrando só nas consecuencias do feito sonoro, senón 

do son en si mesmo.  

 Finalmente, o método ideado por Edgar Willems é moi importante nesta programación 

primordialmente no que se refire ao métodos, técnicas, materias... en definitiva á ideoloxía 

que o método propón ó redor do desenvolvemento da sensorialidade auditiva, a través de 



exercicios de memorización e recoñecemento de sons, a comprensión do movemento sonoro, 

a súa representación en diagramas pancromáticos de maneira gráfica e corporal...  

8. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda dixital. 

As dificultades educativas son un problema interactivo, que dependen tanto das condicións 

do alumnado como das estratexias de ensinanza, polo que se fai necesario recorrer a estratexias 

adecuadas  que sexan válidas para as necesidades educativas de cada alumna e alumno. Para 

levar a cabo  unha adaptación curricular, é condición fundamental que o mestre sexa reflexivo e 

que aprenda da súa propia acción educativa así como  das respostas do alumnado. En especial, 

este ano, os recursos dixitais traballados nas aulas, serán escollidos en función das necesidades 

que presente o alumnado, para garantir a individualización do proceso de aprendizaxe, así como 

a realización das actividades da materia de distintas formas, dando así unha resposta educativa 

axeitada en cada caso. 

Deste xeito, as medidas de atención á diversidade que non afecten ós  elementos prescriptivos 

do currículo, e que reciben o nome de adaptacións non significativas  son tarefa do mestre sen 

necesidade dunha autorización por parte da inspección educativa. Este tipo de medidas (todas 

elas supeditadas este curso, ao cumprimento das normas ditadas pola Consellería de Educación 

e a Consellería de Sanidade), atinxen a:   

 

    -Secuencia de contidos. 

     -A organización da aula (sendo impartida a materia este curso nas aulas ordinarias, en lugar 

de na aula de música). 

  -Os agrupamentos de alumnos: un agrupamento determinado para a realización de diversas 

tarefas (creatividade, improvisación, coreografías, práctica instrumental ou vocal…) pode 

propiciar a inclusión de certos alumnos en grupos compensados. 

    -A metodoloxía: nalgúns casos pode ser necesario introducir modificacións metodolóxicas, no xeito de 

abordar un contido cun neno ou grupo en concreto. En xeral a mellor  resposta metodolóxica é a que se 

adapta ó que se sabe de cómo aprende un alumno. 

  -A avaliación: non todos os alumnos teñen o mesmo xeito de exteriorizar os seus pensamentos ou accións 

o que non implica que non comprendan na mesma medida un procedemento ou un concepto, por iso en 

ocasións debe adaptarse o procedemento de avaliación. 

Isto supón que os obxectivos recollan todo tipo de capacidades, que a  secuencia de contidos 

poida adaptarse ós diferentes ritmos de aprendizaxe e que a avaliación se realice en función do 



progreso realizado polos alumnos respecto ó seu nivel inicial. Podería dicirse que é nestas 

circunstancias onde mellor se pode observar o principio metodolóxico da individualización.  Deste 

xeito a presente programación didáctica está elaborada ca suficiente flexibilidade como  para 

realizar as pertinentes adaptacións, condición fundamental para garantir a atención á diversidade. 

Sen embargo non é suficiente con que a programación sexa  flexible, senón que é necesario 

contar con recursos humanos, materiais adicionais, e tempo para analizar a propia práctica o que 

permite volver atrás e corrixir ou introducir as adaptacións necesarias. 

Nalgunhas ocasións os recursos ordinarios non son suficientes para  determinados alumnos polo 

que hai que recorrer a medidas extraordinarias, ben nos elementos materiais, espaciais, persoais 

ou de comunicación ou ben no propio currículo. No primeiro caso trátase de "adaptacións 

curriculares de acceso ó currículo" que na  aula de música, pode afectar a materiais como as 

baquetas dos instrumentos, os propios instrumentos, a organización da aula….O segundo caso 

refírese ás modificacións nos elementos prescriptivos do currículo. Este tipo de adaptacións 

poden afectar a: 

   -Os obxectivos: en ocasións é necesario modificar os obxectivos, priorizando dalgún xeito 

aqueles que se consideren básicos o que non implica que se renuncie a traballar os demais  ben 

de xeito secundario ou ben posteriormente. Un bo punto de partida para determinar que 

obxectivos debería traballar o alumno é reflexionar sobre que é o que o alumno non consegue 

facer e que o seu mestre quixera que lograse. Determinar a secuencia lóxica de adquisición dun 

contido e coñecer ó alumno e os seu coñecemento previos permitiría a elección dun obxectivo 

adecuado. 

   -Os contidos: pode ser necesario volver a contidos anteriores ou traballar outros novos o que 

tampouco implica necesariamente renunciar a determinados contidos senón simplemente 

modificar a súa secuencia. É habitual que na materia de música sexa necesario priorizar as 

habilidades e as actitudes. 

   -Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe: pode tamén ser necesario eliminar, 

introducir ou  modificar os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

 A decisión da conveniencia de poñer en marcha unha adaptación curricular realizarase unha 

vez esgotadas as medidas ordinarias. Será  responsabilidade  do mestre ou mestra que imparte 

a materia ca colaboración  responsable de orientación  educativa do centro, ou do equipo 

psicopedagóxico de apoio. 

  Dende outro punto de vista unha correcta organización da aula favorece grandemente o 

tratamento das necesidades educativas especificas: 



dispoñer de espazo libre, o que redunda en menos impedimentos de cara ao movemento; máis 

contextos de aprendizaxe, variedade nas actividades, nos agrupamentos e nas relacións coa 

música e co resto do alumnado. 

Esta oferta de creación de diferentes contextos vai na procura de que o alumnado con 

necesidades educativas específicas poida responder a estímulos musicais, en maior ou menor 

medida, coma o resto do alumnado aínda que sexa en función da orientación que a súa dificultade 

de aprendizaxe lle supoña. Para isto faise imprescindible crear situacións nas que dito alumnado 

se sinta confiado e motivado, nas que a música provoque respostas gratificantes, que lle axude a 

paliar as súas diferencia e que lle axude no proceso de integración, comunicación, expresión, 

percepción, estimulación ou no xeito de asumir a súa diferencia, situacións que venzan a timidez 

ou o afastamento do resto da clase, de desafogo e liberación, contextos que contribúan á 

potenciación das súas capacidades e deste xeito á suba da súa autoestima dificultando o 

desenvolvemento de conductas antisociais, complexos de inferioridade, estados de tensión, etc. 

Neste curso, recóllense no informe AL035 as aprendizaxes non adquiridas o curso 

pasado, quedando tamén reflexadas no plan de reforzo e recuperación. 

9. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan TIC´S 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando a biblioteca de aula e a do 

centro para: 

-Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...) 

-Realizar traballos de investigación. 

-Calquera outra consulta que sexa necesaria. 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando as TIC para: 

-Traballar algúns contidos a través do emprego de programas educativos de discriminación 

auditiva, que permitan traballar sobre a estrutura de obras musicais (“O entroido dos animais”, 

“Cadros dunha exposición”, “Nun mercado persa”, “A primavera” ...) sobre a composición 

instrumental da orquestra ou familias instrumentais, linguaxe musical... 

-Gravar e editar en formato audio as obra musicais ou as producións realizadas na aula. 

-Editar partituras. 

-Instrumentacións MIDI e edición musical. 

- Traballo ordinario da materia a través da aula virtual do centro. 

 



10. Materiais e recursos 

Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada,  discoteca de aula, 

un encerado pautado, unha cortiza, un reprodutor  de Cd, proxector, material Willems para o 

traballo en educación audioperceptiva, un instrumento harmónico, un ordenador con programas 

para o mestre de gravación edición musical, materiais de refugallo, cancioneiros e libros de 

partituras. O uso destes materiais e instrumentos, quedará restrinxido ao alumnado, soamente no 

caso de que o docente o indique, sendo desinfectado correctamente e gardando unha corentena 

de 24 horas entre uso e uso. 

 

Entre o material do alumno requirirase o libro de texto Melodía de Galinova, traballado 

o ano pasado para rematalo, e unha carpeta para gardar as fichas que realicemos na aula e o 

papel pautado que o mestre entregará, así como algún que outro apuntamento que o alumnado 

ou o mestre poida considerar oportuno máis aquel outro común en todo estoxo dun neno ou nena: 

tesoiras, rotuladores, ceras, lapis (e de cores), goma, etc. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, exposicións 

artísticas, concertos etc., sempre que sexan realizados de forma virtual. 

 Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, 

exposicións viaxeiras, etc., realizada a través de vídeos, evitando así o contacto entre os grupos 

burbulla. 

 Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que a 

música e a expresión plástica colectiva terán unha importancia capital, sempre realizados dentro 

do grupo burbulla e mostrando os resultados a través de vídeos ou imaxes, os cales poderán ser 

publicados no blogue da biblioteca ou na páxina web do colexio. 

12. Procedementos de avaliación da propia programación e da práctica docente. 

Un dos problemas mais frecuente da avaliación é facer que realmente sexa do proceso de ensino 

e aprendizaxe e non so do primeiro exclusivamente. Para iso, na avaliación da práctica docente 

teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de medios, os tempos 

asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, interacción co alumnado, 

relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será moi importante volver á 

programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a relación entre obxectivos e 

contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e metodoloxía ás necesidades e intereses 

verdadeiros... 

 



En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, que 

recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun proceso 

continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino e aprendizaxe 

unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, que nos posibilite 

reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, que atenda ás diferenzas 

individuais, tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar antes de avaliar. 

 

 

13. Plans de reforzo e recuperación dos aprendizaxes non adquiridos. 

O pasado curso, quedaron sen traballar os estándares relacionados cos contidos de: tipos de 

voces, agrupacións e estruturas musicais (do bloque 1: escoita); interpretación instrumental e 

creación de pezas musicais (bloque 2, traballados brevemente); e interpretación e 

coñecemento de danzas da propia e doutras culturas (bloque 3: música, movemento e danza). 

O resto de contidos e estándares recollidos na programación inicial foron acadados por todo 

o alumnado. 

A continuación expóñense os estándares non traballados o pasado curso: 

Bloque 1: Escoita 

• EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  

• EMB1.3.1. Distingue tipos de voces, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

• EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a 

súa estrutura.  

 

Bloque 2: Interpretación musical 

 

• EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías sinxelas.  

• EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen acompañamento.  

• EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados.  

• EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear 

pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas. 

 

Bloque 3: Música, movemento e danza 



 

• EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  

o B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

o EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

Ao final desta programación, adxúntase un plan de reforzo para o 3º curso de primaria, na 

materia de música. 

 

14. Escenarios nos que se desenvolve a programación. 

 

A presente programación está deseñada para levarse a cabo en tres posibles escenarios ao 

longo deste curso.  

 

• Situación de docencia presencial:  Durante o desenvolvemento da docencia 

presencial, o proceso de ensino e aprendizaxe levarase a cabo segundo o establecido 

anteriormente nesta programación, promovendo a realización de actividades 

globalizadas, a través do traballo por proxectos, empregando as novas tecnoloxías e 

a aula virtual como escenario de recursos. Nesta situación, toda a actividade 

desenvolta estará supeditada ao cumprimento das normas establecidas no Protocolo 

do centro, en base ás recomendacións e instrucións proporcionadas pola Consellería 

de Educación e a Consellería de Sanidade. 

 

 

• Situación de docencia mixta:  Como anteriormente se menciona, promoverase a 

realización de actividades globalizadas, empregando a metodoloxía de traballo por 

proxectos e compaxinando o traballo da aula virtual co presencial, de xeito que ante 

unha situación de docencia mixta, na temporalización que non se esté presente no 

centro, se poida seguir realizando o proxecto ou as actividades en cuestión, facendo 

un seguimento do alumnado, especialmente a través do sistema de videoconferencias 

e a propia aula virtual, para determinar que todos e todas poden desenvolver o proceso 

de aprendizaxe sen problemas. 

 

• Situación de docencia non presencial: Ante un escenario de docencia non 

presencial, toda a actividade pasará a ser telemática, realizada a través da aula virtual 

do centro. Neste caso, as actividades anteriormente mencionadas serán do mesmo 



xeito, de carácter globalizado, interdisciplinar e seguirase a empregar a metodoloxía 

por proxectos así como o traballo cooperativo, pero agora de xeito virtual, fomentando 

o mantemento da cohesión de grupo e a socialización entre o alumnado. 

 

Neste caso, aplicaranse unhas medias comúns a nivel de centro, como é a redución 

de materias diarias, manténdose a especialidade de música, nunha sesión semanal. 

 

Realizaranse tamén videoconferencias nas que se faga un seguimento do alumnado, 

tanto a nivel emocional como a nivel académico. Durante a súa realización, levaranse 

a cabo actividades grupais guiadas polo docente, explicacións, resolucións de dúbidas 

e postas en común. 

 

Finalmente as actividades estarán indicadas o día de impartición da materia, na aula 

virtual, correspondendo para a súa realización, unha porcentaxe de traballo individual 

do alumnado que deberá facer dende a casa, para a súa posterior corrección por parte 

do profesorado. 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado 

recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   
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2. OBXETIVOS:  

-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-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. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-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.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  
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-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  

-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 4º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura 

e timbre. 

B1.7. Acento e pulso. 

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. 

B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. 

Formas musicais binarias e ternarias. 
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B2.1. Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas 

de maneira colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de 

grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de DO sen alteracións. 

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. 

 

 

 

3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS 

Supervisar tarefas diariamente X 
Complementar os exames escritos de forma 

oral 
 

Reforzo educativo por parte do mestre titor X 
Deixar máis tempo para os exames ou dividilos 

en dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o desexen 

poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os exames 

antes de entregalos 
 

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos X 

Priorizar contidos curriculares mínimos X Autoinstrucións e seguimento de secuencias X 

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
X 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
X 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

X Tarefas globalizadas e multidisciplinares X 

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

X 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familia (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 
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Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
X Actividades de autoaprendizaxe X 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo e 

asegurarse da súa comprensión.  
X 

Entrevistas periódicas individuais co alumnado 

sobre a evolución, motivación, conduta e 

traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais cos 

contidos mínimos 
X 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
X 

Metodoloxías que favorezan a participación do 

alumnado 
X 

Exames escritos curtos e con preguntas 

breves, cerradas, claras e sinxelas 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
X 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
X 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
X Repasar diariamente  X 

Intervencións funcionais e individuais X   

    

  

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das diferentes 

áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, 

orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 
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 5. TEMPORALIZACIÓN:  

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 O primeiro trimestre será adicado a profundizar nas aprendizaxes do curso 

pasado, así como a traballar aquelas imprescindibles que non foron 

adquiridas. Os restantes trimestres adicaranse a traballar o correspondente 

ao presente curso, priorizando os elementos básicos e imprescindibles. 

 

 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase, supón un 

80%. 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase e a 

participación e actitude de cara á materia. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 
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global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 

 

As Pontes, a 30 de outubro do 2020 



6. Programación E. Musical de 5º Ed. Primaria 

1. Competencias clave: 

As competencias clave desenvolveranse na posta en práctica do proceso de ensino e 

aprendizaxe musical a través do tratamento dos seguintes elementos:  

Competencia en Comunicación Lingüística 

-Desenvolver vocabulario específico referente á música. 

-Desenvolver a expresión oral tanto en exposicións individuais como a través do 

diálogo. 

-Descubrir e incorporar unha linguaxe que permita manifestar sentimentos e emocións 

provocados pola música. 

-Coñecer e empregar a linguaxe corporal en contextos comunicativos. 

-Descubrir a importancia do ritmo na linguaxe oral. 

-Recoñecer o valor comunicativo doutras linguaxes non verbais e empregar os 

recursos que aportan para o enriquecemento da comunicación lingüística. 

-Mellorar os recursos lingüísticos a través da aprendizaxe de cancións, recitados e 

trabalinguas  

Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Desenvolver o pensamento diverxente e a creatividade na resolución de problemas. 

-Comprender os conceptos de proporción, multiplicación (dobre, tripla, cuádrupla...) e 

da división (metade, cuarto...) a través dos elementos propios da linguaxe e a métrica 

musical. 

-Desenvolver conceptos espaciais básicos na realización de coreografías e actividades 

de movemento.  

-Comprender conceptos xeométricos básicos a través do emprego de instrumentos e 

da realización de coreografías. 



Competencia dixital  

-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 

sonora)  

-Coñecer as posibilidades das tecnoloxías da información na súa dobre vertente de 

transmisoras e receptoras da información  

-Utilizar as tecnoloxías da información como ferramenta esencial para informarse, 

aprender e comunicarse  

-Destrezas relacionadas ca solución de problemas de software e hardware  

-Coñecer os distintos soportes e as súas aplicacións en contextos reais  

Competencia para aprender a aprender. 

-Adquisición da consciencia das propias capacidades (a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre 

outras).  

- Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das 

primeiras e tendo motivación e vontade para superar as segundas.  

-Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na 

confianza nun mesmo e do gusto por aprender.  

-Coñecer distintas estratexias e técnicas: de estudio, de observación e rexistro 

sistemático de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de 

resolución de problemas, de planificación e de organización de actividades e tempos 

de forma efectiva.  

-Curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de 

respostas posibles.  

-Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en 

colaboración- e, moi especialmente, para transformala en coñecemento propio.  

 



Competencias sociais e cívicas: 

-Coñecerse e valorarse.  

-Saber comunicarse en distintos contextos.  

-Expresar as propias ideas e escoitar as alleas.  

-Participar activamente en traballos en grupos.  

-Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista aínda que 

sexa diferente do propio.  

- Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os 

trazos e valores do sistema democrático.  

-Usar o xuízo moral para elixir e tomar decisións  

-Entender as características das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo.  

-Valoración das diferencias á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre 

os distintos colectivos.  

-A práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos como forma de resolver 

conflitos.  

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas.  

-Perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que 

enriquece a vida persoal e social e que é, xa que logo, merecedor do esforzo que 

require. 

Sentido da Iniciativa e espírito emprendedor. 

-A capacidade de responsabilizarse e perseverar.  

-Desenvolver o coñecemento de si mesmo e a autoestima.  

-Desenvolver a creatividade.  



-Ser autocrítico.  

-O control emocional.  

-A capacidade de calcular os riscos e de afrontar problemas.  

-A capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata.  

-A capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos.  

-A capacidade de elixir con criterio propio.  

-A capacidade de imaxinar proxectos.  

-Poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse obxectivos  

e planificar e levar a cabo proxectos.  

-Unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación.  

-Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en 

equipo.  

-A asertividade para comunicarlles adecuadamente aos demais as propias decisións.  

-Capacidade e actitudes relacionadas co liderado de proxectos  

 

Conciencia e expresións culturais: 

-Apreciar e desfrutar ca arte.  

-Emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias.  

-Coñecemento básico das manifestacións artísticas mais destacadas.  

-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas.  

-Usar o pensamento diverxente.  



-Levar a cabo traballos cooperativos na realización de expresións artísticas  

-Actitude respectuosa cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Actitude crítica cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Vontade por cultivar a propia capacidade estética.  

-Interese por participar na vida cultural.  

-Interese pola conservación do patrimonio cultural. 

 

2. Obxectivos xerais 

 A continuación amósanse os obxectivos máis relevantes, mais serán traballados 

todos os obxectivos presentes no Decreto 105/2014 de maneira transversal, ao longo 

de todo o curso. 

 

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 responsabili- 

dade 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) 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. 

d) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- 

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

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

de propostas visuais e audiovisuais. 

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

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

importan- tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

 

 



Obxectivos específicos:  

a) Escoitar obras de características ou estilos e compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións existentes, e facer unha 

valoración posterior.  

b) Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons 

do contexto.  

c) Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen.  

d) 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.  

e) Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as 

principais características de instrumentos doutras culturas.  

f) Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

g) 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.  

h) 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.  

i) 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.  

j) Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos.  

k) Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas demais 

persoas, para realizar representacións musicais colectivas de xeito lúdico.  

l) Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 

culturas.  

m) 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.  

 

 



3. Contidos: 

A continuación, preséntanse os contidos de 4º curso de primaria, resaltando aqueles 

que corresponden aos non traballados o pasado curso, nos que se profundizará o 

presente curso. 

 

 Bloque 1: Escoita 

 

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. 

B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 

B1.4. Acento e pulso. 

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.  

B1.8. Elaboración dun proxecto de difusión da cultura musical. 

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. 

B1.12. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 

musicais binarias, ternarias e rondó. 

B1.13. Melodías con cambios de compás. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 Bloque 2: Interpretación Musical: 

 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao unísono e canons, de 

maneira colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta doce: dixitación da escala de dó 

sen alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff e/ou percusión determinada ou 

indeterminada en acompañamentos de cancións e melodías relacionadas coa cultura 

galega e con outras culturas. 

B2.3. Gravación e rexistro da interpretación. 

B2.4. Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios en compases binarios, ternarios e cuaternarios. 

B2.5. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

B2.6. Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

B2.7. Proxecto: concerto ou musical. 

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. 

 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza: 

 

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. 

B3.3. 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. 

B3.5. Proxecto: certame de danza 

 

 

 

 



4. Avaliación: 

 

• Criterios de Avaliación: 

A continuación expóñense os criterios de avaliación correspondentes ao terceiro 

curso de educación primaria. 

 

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. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 

sons do contexto. 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical que as compoñen. 

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 satisfacción persoal e 

colectiva, e encher o tempo de lecer. 

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as 

principais características de instrumentos doutras culturas. 

B1.6 Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 

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. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

B2.1. Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, 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 propor accións 

de mellora. 

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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 



 

 Bloque 3: A música o movemento e a danza 

 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas 

demais persoas, para realizar representacións musicais colectivos de xeito lúdico. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 

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 atopadas e as solucións adoptadas. 

 

• Estándares de aprendizaxe: 

Os estándares de aprendizaxe mantéñense igual que no currículo de 5º de 

primaria, dado que inclúen e amplían os do curso pasado. 

 

 Bloque 1:  Escoita. 

 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

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

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

representacións musicais. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras 

a escoita de obras musicais 

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

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

traballados. 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

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

persoas. 

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



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

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son 

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

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma 

ou nunha partitura sinxela. 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente 

a súa estructura. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do 

traballo realizado. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

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

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

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

con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar 

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. 

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. 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa 

propia cultura. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos 

para crear acompañamentos. 

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

 

 

 

 



 Bloque 3: A música o movemento e a danza. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos 

e emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

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. 

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

culturas. 

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 do proceso de 

creación. 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o producto final, e fai unha avaliación crítica do 

resultado. 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 A primeira avaliación que se realizará sobre o momento no que o alumnado se atopa, é 

ao comezar cada unidade didáctica coñecendo non só a motivación senón tamén o nivel 

desde o que promoveremos a construción. Trátase de coñecer as capacidades e aptitudes 

(musicais, psicomotrices, intelectuais...), os intereses e as particularidades que cada 

alumno e alumna expón sobre o tema que lle atinxa á unidade didáctica, condicións 

psicosociais, así como a maneira en que esta vai ser levada a cabo. En ningún caso se trata 

dun proceso vistoso ou que poida producir inquedanza no alumnado a través de probas 

específicas, é soamente unha primeira actividade que nos ofreza esta información requirida 

mais, moitas veces esta será conseguida simplemente cunha canción, ou un xogo que 

implique movemento, práctica instrumental, etcétera. 

 O desenvolvemento da unidade por parte do alumnado tamén será outro obxecto de 

avaliación, aínda que entendida como a maneira de coñecer o desenvolvemento da 

aprendizaxe en cada alumno e alumna, non sendo tan interesantes os resultados acadados 

como si o xeito (proceso) de realizalos. Isto é: que as propias actividades que se quitan dos 

procedementos de cada unidade didáctica, nos serve para avaliar o desenvolvemento da 

mesma. Esta avaliación realizarase, xa que logo, de cada actividade derivada dos 



procedementos sinalados na programación, procurando orientar, regular e dirixir a posta en 

práctica do resto que conforman a unidade. 

 Será necesario coñecer o desenvolvemento xeral da unidade unha vez chegados á fin 

desta, mais non se trata de sumar décimas ou cualificacións (xa se vén de explicar cal será 

a maneira de proceder), senón de saber o que se aprendeu (construíu) a partires da 

avaliación inicial, establecendo un feedback ou retroacción que nos leve directamente 

desta, á análise e adecuación das propostas feitas para cada unidade concreta dentro do 

marco xeral desta programación. 

 Ao longo do curso académico será moi importante intercambiar opinións coa docencia 

e, desde logo, cos pais do alumnado, ca fin de que a nosa visión non sexa sesgada e 

subxectiva. A menos que se traten de casos específicos, non se fará isto antes de comezar 

o proceso de ensino aprendizaxe, xa na contra do pretendido, pódese converter nun 

etiquetado do alumnado, incluso antes de telo visto. 

 

  En relación ós instrumentos e procedementos de avaliación, o primeiro que se 

patrocina desde esta programación é o uso de varios medios para tal fin, pois a utilización 

dun só non nos ofrece unha avaliación xusta, equilibrada, xeral, nin acertada en definitiva. 

A observación sistemática e diaria do alumnado, así como a recollida de datos 

sobre o comportamento, inhibicións, forma de traballar (individualmente e en grupo), 

destrezas adquiridas a partir das previas, habilidades... será un dos procedementos de 

avaliación máis a ter en conta. Para esta observación da actividade musical realizaranse 

fichas e rexistros coas que poder plasmar e fixar as impresións que ó longo da clase poidan 

xurdir, xa que confiar na memoria pode ser ás veces arriscado de máis. 

Un dos tipos de ficha a realizar é a de control individual, a que nos permite levar 

conta de maneira persoal e específica do desenvolvemento do alumnado no proceso de 

aprendizaxe. Trátase dunha mestura entre unha lista de control e unha escala de estimación 

(combinando así dous procedementos de avaliación). 

En función da unidade didáctica de que se trate, podemos variar este patrón de 

ficha, facéndoa así máis específica e acorde cos nosos intereses, con eses elementos dos 

que se quere deixar constancia (e que xa poden aparecer escritos de antemán), como 

procedementos, actividades, indicadores de logro... ou cando menos, modificala pensando 

nos cadros que vaiamos a precisar.   

 Aínda que podemos obter unha cantidade de información considerable, preténdese 

máis un rexistro da análise e observación da actividade musical rápido e fácil de cubrir, polo 

que moitas cousas poden caer da mesma. Para solucionar iso tamén se usará o rexistro 

anecdótico, isto é, outra táboa na que completar esa información que nos parece insuficiente 

na primeira ficha, ou ben por tratarse de elementos específicos e particulares dun alumno 



ou situación concreta... Anotaranse tanto os feito positivos como negativos de maneira 

regular e procurando obxectividade. 

Outro instrumento importante de avaliación, e que non implica ningún tipo de 

anotación por parte da docencia, é o rexistro de exercicios escritos, e neste caso, 

recopilación de actividades realizadas e presentadas a través da aula virtual. Non se trata 

de coleccionar exames, senón de ter presentes todas as tarefas feitas por parte do 

alumnado: musicogramas, representacións plásticas, composicións, exercicios de 

discriminación de sons do entorno ou de parámetros e calidades do son, ... Será moi 

importante levar este procedemento ao par de outros, xa que de non facer un rexistro desas 

actividades que non se fixan sobre papel e que se perden co tempo, ao fin quedará a 

sensación de que as fixadas son as máis importantes. Así mesmo, é moi importante saber 

que pensa o alumnado sobre o seu proceso de ensino aprendizaxe, darlle a oportunidade 

de que se autoavalíe e de que contraste información coa opinión da docencia (este proceso 

non ten por que ser unha leira á marxe, senón que se deberá integrar no decurso das 

actividades de aula). 

 Un dos problemas máis frecuentes da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do segundo exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redirecionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais... tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

5. Criterios de cualificación 

O 80% do resultado final da avaliación dependerá do traballo realizado na aula 

e na casa, sendo este ano realizado a través da aula virtual do centro, así como da 

realización de pequenas probas. 

O 20% do resultado final da avaliación dependerá da atención ás normas de 

comportamento,  a participación e as regras de aula. 



6. Indicadores de logro 

a) Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, 

dos animais e da voz. 

b) Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

c) Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

d) Identifica voces masculinas e femininas. 

e) Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

f) Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

g)Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público 

h) Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

i) 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.  

j) Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

k) Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

l) Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

m) Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

n) Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

ñ) Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 



o) Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

p) Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

q) Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

r) Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

 

7. Metodoloxía 

 

A metodoloxía empregada ao longo do desenvolvemento do curso, será de 

carácter globalizado, priorizando a aprendizaxe por proxectos, sendo tamén unha 

metodoloxía inclusiva e participativa, na que o alumnado adquira un rol activo, e o 

docente se considere un guía no proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía globalizada por proxectos, permitirá que, ademais de traballar 

dunha forma máis cooperativa, poida compaxinarse o proceso de ensinanza-

aprendizaxe presencial co virtual, continuando coas actividades realizadas diariamente 

na aula, nunha situación de docencia non presencial. 

Cabe destacar tamén, que se buscará o empregar unha metodoloxía activa, que 

caracterice á materia como forma de expresión e liberación do alumnado ante a 

situación vivida o presente curso, tanto física como emocionalmente. 

• Técnicas metodolóxicas: actividades tipo. 

Para a posta en práctica do proceso de ensino-aprendizaxe realizaranse actividades 

globalizadas, que promovan a interdisciplinaridade e que estén relacionadas co PDI do 

centro, de tal xeito que se poidan desenvolver, tanto nun escenario de docencia 

presencial, como mixta ou non presencial, empregando como base na aula, o uso das 

novas tecnoloxías e a aula virtual do centro. 

As seguintes actividades tipo propostas, están tamén enfocadas a desenvolver 

a expresión dos sentimentos e as emocións a través da linguaxe musical, sendo a 

situación emocional do alumnado, un punto clave neste curso, tras a situación de 

confinamento vivida. 

 

 



Bloque 1: A escoita. 

a) Recoñecementos auditivos de sons do entorno e instrumentos musicais con 

identificación dos elementos do son. 

b) Representación gráfica dos elementos do son. 

c) Audición activa de repertorio vocal e instrumental de diferentes épocas e estilos con 

acompañamento rítmico, corporal ou nun musicograma con atención a forma musical e 

con comentario posterior.  

d) Xogos auditivos de recoñecemento e identificación dos elementos do son. 

Bloque 2: Interpretación musical. 

a) Interpretación de cancións sinxelas ao unísono con acompañamento rítmico 

coporal, con instrumentos ou corporal. 

b) Exercicios de relaxación, respiración, coordinación e dicción 

d) Xogos de imitación rítmica e melódica con distintos elementos (corporais ou 

instrumentais) 

e) Lectura de motivos rítmicos sinxelos con linguaxe musical non convencional e 

prelinguaxe musical 

f) Xogos de pregunta-resposta rítmicos. 

g) Acompañamentos instrumentais sinxelos con atención aos elementos básicos do 

ritmo (pulso, acento e subdivisión) 

h) Sonorización de situacións, relatos breves e imaxes con distintos elementos. 

 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

a) Xogos de movemento de relación a un estímulo e expresión corporal que inclúan 

mobilización funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no 

espazo 



b) Interpretación de danzas sinxelas e xogos motores acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais. 

c) Xogos de improvisación corporal. 

 

• Estratexias 

 

  A inclusión das competencias clave no currículo vai condicionar a metodoloxía, 

xa que implica unha práctica integradora dos distintos tipos de coñecemento As 

principais estratexias metodolóxicas serán o aprendizaxe en espiral e a globalización. 

Por iso, partirase dos coñecementos previos do alumno ou alumna, das súas ideas, 

experiencias e concepcións relacionadas coa música, pero con características e 

dificultades novas a aprender, un axeitado nivel de dificultade  equilibrado entre os 

exercicios propostos e o desenvolvemento das habilidades necesarias para levalo a 

cabo. Procuraranse fomentar expectativas de logro a través de situacións de éxito, 

permitindo a concordancia entre o esforzo realizado e as expectativas e evitando a 

frustración.  Crearanse contextos de traballo sobre formas de expresión variadas e 

nos que a interacción cos compañeiro e compañeiras, cumpre un papel fundamental 

coa confrontación de opinións e o traballo colaborativo. Presentaranse as actividades 

como algo lúdico, propiciando un ambiente de cooperación,  comunicación e 

harmonía nas relacións, e un longo etcétera, van na procura de posibilitar 

aprendizaxes  significativos e funcionais, que partan dos esquemas previos de 

coñecemento, para modificalos, completalos ou reconstruílos evitando na medida do 

posible o aprendizaxe memorístico e concedendo primacía a comprensión e ó 

razoamento,  partindo da actividade construtivista a través de actividades 

motivadoras.  

 Esta postura motivadora aceptando, na medida do posible, as propostas de 

traballo que o alumnado libremente aporte, e ofrecéndolle a confianza para se expresar 

nun ambiente positivo e de cooperación onde todas as opinións son igualmente tidas en 

conta, valoradas e respectadas, redunda directamente nunha apertura da imaxinación 

e un desenvolvemento da capacidade creativa. Todas as unidades didácticas xiran en 

torno a un centro de interese moi marcado e definido, que nos leva a unha procura da 

devandita globalización e da interdisciplinariedade, aproveitando os numerosos 

contactos que a música establece co currículo doutras materias e coa súa vida cotiá, 

para deste xeito, o alumnado percibir a utilidade das súas aprendizaxes, posto que esta 



se fai en bloque e proporcionando estratexias de traballo globais que poidan ser 

aplicadas en situacións moi diversas.  

  Partirase  das características psicolóxicas e evolutivas e terase en conta o 

desenvolvemento psicolóxico do alumno xa que o coñecemento do seu pensamento 

carácter e comportamento posibilitará unha aplicación pedagóxica. 

 O tratamento personalizado que incide de xeito moi positivo no aprendizaxe do 

alumnado, xa que permite adaptarse ás características propias de cada un e partir de 

plantexamentos en certa medida distintos. Non todos aprendemos do mesmo xeito e ó 

mesmo ritmo,  xa que dependemos superlativamente das influencias que sobre o noso 

coñecemento existen e que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. 

A intervención docente neste aspecto pode contribuír a unha mellora significativa no 

desenvolvemento de cada individuo cas súas características propias. Dentro das reais 

e lóxicas limitacións do ensino en xeral e da música en particular, velarase 

insistentemente pola atención personalizada, como un principio metodolóxico 

fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe, atendendo á dimensión individual e 

afectiva de cada membro do grupo, a partir das súas capacidades.  

 A Educación Musical debe plantexarse a partires dunha metodoloxía activa xa 

que a actividade, en definitiva, responde á máxima de que as cousas ensínanse e 

apréndense facéndoas. Pero non se trata só dunha actividade externa, senón, e 

fundamentalmente dunha actividade mental que lle permita propoñerse interrogantes e 

buscar estratexias para resolvelos procurando que exista unión entre a teoría e a 

práctica. Na potenciación da actividade é  cardinal, xa que logo, facilitar a reflexión á 

hora da acción, e tamén fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición 

de novas aprendizaxes, para o que se fai necesario estruturar e dosificar os novos 

contidos, consolidar a aprendizaxe a través da creación de nexos entre os 

coñecementos previos e os novos e a funcionalidade de dita aprendizaxe, unha boa 

actitude docente na que o alumnado vexa o exemplo, facilitar a posibilidade de levar a 

cabo unha actividade coa mínima axuda necesaria, etcétera.  

 Partirase da idea de que o alumnado non se limite á manipulación e acción 

externa, senón que se debe levar a cabo unha actividade interna que o obrigue a 

proporse interrogantes e á busca de estratexias que lles permitan resolvelos, 

relacionando o xa coñecido cas novas aprendizaxes que se lle presentan. Por iso os 

contidos se ordenan por complexidade, atendendo ó desenvolvemento das súas 

capacidades, e a un tratamento cíclico dos mesmos, isto é, presentándose en contextos 

moi diferentes para que lles permita ó alumnado establecer unha grande cantidade de 



relacións e así integralos nas súas propias producións. É, por tanto, moi importante que 

en todo momento o alumnado teña a oportunidade de se expresar e comunicar.  

  A unidade entre teoría e práctica, supón a necesidade dunha actitude analítica 

e investigadora por parte dos  alumnos, que o mestre incentivará procurando que o 

alumnado mostre as súas opinións respecto ás actividades a realizar aínda que sexan 

eminentemente prácticas  

 A creatividade: Como xa se adiantou anteriormente, débese incidir en actividades 

de creación tanto individual como colectiva que estimulen o pensamento e permitan o 

alumno mostrar elementos do seu interior. As actividades de improvisación ou calquera 

outro tipo de creación serán entón habituais na posta en práctica das distintas unidades 

didácticas.  

 A socialización: debido ó carácter participativo e á presenza de actividades de 

índole expresiva (vocal, instrumental ou de movemento) comúns en Educación Musical, 

a materia faise idónea para a potenciación das relacións persoais así como para reforzar 

o traballo colaborativo.  As actividades tanto conxuntas como cooperativas son 

comúnsno desenvolvemento das unidades didácticas. Sen embargo  non só é o traballo 

en equipo, o que crea a concienciación de grupo e por tanto de sociedade, senón tamén 

a través dos contactos co exterior, con culturas que posúen características distintas (a 

través da audición, práctica vocal e instrumental, movemento e danza...). Neste sentido 

procuraranse situacións que nos preparen para a convivencia democrática, a 

participación e a igualdade, respectando ós demais e ás súas diferentes concepcións, 

e formando grupos nos que se auxilien as relacións humanas e a modelación dos roles 

máis axeitados.  

 O desenvolvemento das actividades incluirá un plantexamento  lúdico xa que o 

xogo é un medio de aprendizaxe adecuado para a idade do alumnado que ofrece 

posibilidades moi diversas na aula de música; tanto a música como o xogo son 

actividades que xorden de xeito natural no neno, sen embargo evitarase a falsa 

concepción da materia como un paréntese na vida escolar do alumnado, concedéndolle 

a importancia que ten no seu desenrolo e maduración.  

 Procurarase en todo momento unha educación integral a través da música que 

inclúe tanto aspectos de expresión, orientados o desenvolvemento da propia 

personalidade, comunicación, sentido social e autonomía,  a creatividade, a emotividade 

e a sensibilidade a partires da música, o desenvolvemento sensorial e corporal e 



psicomotor a través das actividades con movemento, como o desenrolo cognitivo e 

artístico á vez.  

 Os métodos específicos que se aplicarán na dilatación da programación son os 

que responden ás catro grandes correntes pedagóxicas do século XX: Dalcroze, Kodály, 

Orff e Willems.  

Aínda que algúns elementos do método ideado por Émile Jacques Dalcroze, sobre todo 

o que fai referencia ás condicións cas que a aula e alumnado debencontar, non poidan 

ser tidos en consideración, si se fará especial fincapé na idea dunha educación integral 

do alumnado a través da expresión corporal cun grande contacto co desenvolvemento 

psicomotor, do movemento, e do que Dalcroze chama o sexto sentido (o muscular), 

impulsando a atención, intelixencia, sensibilidade, memoria, imaxinación e 

creatividade...  

Así mesmo, copiarase deste método a idea da importancia da improvisación como 

expresión directa da vida, e a maneira de conseguir unha apreciación musical partindo 

da experiencia sensorial e motriz, desenvolvendo corporalmente os elementos da 

música (compás, tempo, pulso, acento, matices, figuras, forma musical, melodía, 

ritmo...), o ritmo interno, a apreciación do silencio e fomentando a educación auditiva.  

 De Zoltan Kodály terase a ben non tanto as cousas máis identificativas e 

representativas do método,  senón a atención en xeral,  como base sustentadora,  que 

o seu desenvolvemento pedagóxico presta á música tradicional ou popular, como 

linguaxe materna do alumnado.  As cancións tradicionais ou populares servirannos para 

aprender intervalos,  como unha especie de traballo previo ou integrado. Por outra parte, 

e aínda que adaptados ó tempo do que en primaria se dispón para o ensino-aprendizaxe 

da música e das nosas intencións co mesmo, farase uso da adaptación fononímica que 

Kodály fixo de John Curwen e máis das sílabas rítmicas que este pedagogo axeitou do 

francés Chevais. En realidade, a idea da fononimia está a cabalo entre a usada por Orff-

Wuytack e este método de Kodály, posto que o certamente interesante é usar uns xestos 

que o alumnado poidan identificar cunha altura sonora, axudándonos na aprendizaxe e 

interpretación de cancións, ditados sinxelos, canto a varias voces... e en xeral na 

percepción física e corporal desa altura sonora que se estar a cantar. En definitiva, esta 

fononimia será usada pola docencia (sempre que a velocidade o número de notas o 

permitan), máis nunca esixida ó alumnado. Por outra banda aprenderemos breves 

patróns rítmicos, realización de ditados, lectura musical, creacións rítmicas... 

empregando as sílabas rítmicas.  



 Xa algunhas das achegas que o método de Carl Orff fai á pedagoxía musical foron 

descritas, aínda que resta por incluír quizais o máis importante desta corrente por ser a 

súa base sustentadora: a filosofía de aprendizaxe. Por iso e tendo moi a ben os 

principios que este autor cita no seu Schulwerk (e sempre, que nos situamos no inicio 

dun novo proceso de ensino aprendizaxe para o alumnado chamado primaria) velarase 

intensamente por que na aula de música se faga educación musical e non ensino da 

música, posto que non se trata de formar tecnicamente a músicos, senón dunha 

educación integral que se beneficia da música como un elemento, dándolle grande 

importancia ó traballo en grupo. Ademais se iniciará ó alumnado neste 2º curso coa 

frauta doce e instrumentos ORFF en consonancia con esta pedagoxía. Tamén, como 

xa se indicou anteriormente en Kodály, copiarase a idea do tratamento do ritmo a través 

da inclusión da linguaxe, a prosodia rítmica, así como do movemento corporal como 

feito natural rítmico e de expresión, sen esquecerse da axuda que neste sentido ofrece 

a pequena percusión ideada polo propio autor. Así mesmo, e aínda que non na súa 

plenitude, será tomada a idea do musicograma desenvolvida polo seu discípulo Jos 

Wuytack, a través de representacións e murais que o alumnado faga logo dunha 

percepción auditiva, se ben neste sentido serán tomadas, así mesmo, as ideas do 

compositor e pedagogo Murray- Schafer, non se centrando só nas consecuencias do 

feito sonoro, senón do son en si mesmo.  

 Finalmente, o método ideado por Edgar Willems é moi importante nesta 

programación primordialmente no que se refire ao métodos, técnicas, materias... en 

definitiva á ideoloxía que o método propón ó redor do desenvolvemento da 

sensorialidade auditiva, a través de exercicios de memorización e recoñecemento de 

sons, a comprensión do movemento sonoro, a súa representación en diagramas 

pancromáticos de maneira gráfica e corporal...  

8. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda dixital. 

As dificultades educativas son un problema interactivo, que dependen tanto das 

condicións do alumnado como das estratexias de ensinanza, polo que se fai necesario 

recorrer a estratexias adecuadas  que sexan válidas para as necesidades educativas de 

cada alumna e alumno. Para levar a cabo  unha adaptación curricular, é condición 

fundamental que o mestre sexa reflexivo e que aprenda da súa propia acción educativa así 

como  das respostas do alumnado. En especial, este ano, os recursos dixitais traballados 

nas aulas, serán escollidos en función das necesidades que presente o alumnado, para 

garantir a individualización do proceso de aprendizaxe, así como a realización das 

actividades da materia de distintas formas, dando así unha resposta educativa axeitada en 

cada caso. 



Deste xeito, as medidas de atención á diversidade que non afecten ós  elementos 

prescriptivos do currículo, e que reciben o nome de adaptacións non significativas  

son tarefa do mestre sen necesidade dunha autorización por parte da inspección 

educativa. Este tipo de medidas (todas elas supeditadas este curso, ao cumprimento 

das normas ditadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade), 

atinxen a:   

 

    -Secuencia de contidos. 

     -A organización da aula (sendo impartida a materia este curso nas aulas ordinarias, en 

lugar de na aula de música). 

  -Os agrupamentos de alumnos: un agrupamento determinado para a realización de 

diversas tarefas (creatividade, improvisación, coreografías, práctica instrumental ou 

vocal…) pode propiciar a inclusión de certos alumnos en grupos compensados. 

    -A metodoloxía: nalgúns casos pode ser necesario introducir modificacións 

metodolóxicas, no xeito de abordar un contido cun neno ou grupo en concreto. En xeral a 

mellor  resposta metodolóxica é a que se adapta ó que se sabe de cómo aprende un alumno. 

  -A avaliación: non todos os alumnos teñen o mesmo xeito de exteriorizar os seus 

pensamentos ou accións o que non implica que non comprendan na mesma medida un 

procedemento ou un concepto, por iso en ocasións debe adaptarse o procedemento de 

avaliación. 

Isto supón que os obxectivos recollan todo tipo de capacidades, que a  secuencia 

de contidos poida adaptarse ós diferentes ritmos de aprendizaxe e que a avaliación 

se realice en función do progreso realizado polos alumnos respecto ó seu nivel 

inicial. Podería dicirse que é nestas circunstancias onde mellor se pode observar o 

principio metodolóxico da individualización.  Deste xeito a presente programación 

didáctica está elaborada ca suficiente flexibilidade como  para realizar as pertinentes 

adaptacións, condición fundamental para garantir a atención á diversidade. Sen 

embargo non é suficiente con que a programación sexa  flexible, senón que é 

necesario contar con recursos humanos, materiais adicionais, e tempo para analizar 

a propia práctica o que permite volver atrás e corrixir ou introducir as adaptacións 

necesarias. 



Nalgunhas ocasións os recursos ordinarios non son suficientes para  determinados 

alumnos polo que hai que recorrer a medidas extraordinarias, ben nos elementos 

materiais, espaciais, persoais ou de comunicación ou ben no propio currículo. No 

primeiro caso trátase de "adaptacións curriculares de acceso ó currículo" que 

na  aula de música, pode afectar a materiais como as baquetas dos instrumentos, 

os propios instrumentos, a organización da aula….O segundo caso refírese ás 

modificacións nos elementos prescriptivos do currículo. Este tipo de adaptacións 

poden afectar a: 

   -Os obxectivos: en ocasións é necesario modificar os obxectivos, priorizando 

dalgún xeito aqueles que se consideren básicos o que non implica que se renuncie 

a traballar os demais  ben de xeito secundario ou ben posteriormente. Un bo punto 

de partida para determinar que obxectivos debería traballar o alumno é reflexionar 

sobre que é o que o alumno non consegue facer e que o seu mestre quixera que 

lograse. Determinar a secuencia lóxica de adquisición dun contido e coñecer ó 

alumno e os seu coñecemento previos permitiría a elección dun obxectivo 

adecuado. 

   -Os contidos: pode ser necesario volver a contidos anteriores ou traballar outros 

novos o que tampouco implica necesariamente renunciar a determinados contidos 

senón simplemente modificar a súa secuencia. É habitual que na materia de música 

sexa necesario priorizar as habilidades e as actitudes. 

   -Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe: pode tamén ser 

necesario eliminar, introducir ou  modificar os criterios de avaliación e os estándares 

de aprendizaxe 

 A decisión da conveniencia de poñer en marcha unha adaptación curricular 

realizarase unha vez esgotadas as medidas ordinarias. Será  responsabilidade  do 

mestre ou mestra que imparte a materia ca colaboración  responsable de orientación  

educativa do centro, ou do equipo psicopedagóxico de apoio. 

  Dende outro punto de vista unha correcta organización da aula favorece 

grandemente o tratamento das necesidades educativas especificas: 

dispoñer de espazo libre, o que redunda en menos impedimentos de cara ao 

movemento; máis contextos de aprendizaxe, variedade nas actividades, nos 

agrupamentos e nas relacións coa música e co resto do alumnado. 



Esta oferta de creación de diferentes contextos vai na procura de que o 

alumnado con necesidades educativas específicas poida responder a estímulos musicais, 

en maior ou menor medida, coma o resto do alumnado aínda que sexa en función da 

orientación que a súa dificultade de aprendizaxe lle supoña. Para isto faise imprescindible 

crear situacións nas que dito alumnado se sinta confiado e motivado, nas que a música 

provoque respostas gratificantes, que lle axude a paliar as súas diferencia e que lle axude 

no proceso de integración, comunicación, expresión, percepción, estimulación ou no xeito 

de asumir a súa diferencia, situacións que venzan a timidez ou o afastamento do resto da 

clase, de desafogo e liberación, contextos que contribúan á potenciación das súas 

capacidades e deste xeito á suba da súa autoestima dificultando o desenvolvemento de 

conductas antisociais, complexos de inferioridade, estados de tensión, etc. 

Neste curso, recóllense no informe AL035 as aprendizaxes non adquiridas o 

curso pasado, quedando tamén reflexadas no plan de reforzo e recuperación. 

9. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan TIC´S 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando a biblioteca de aula e 

a do centro para: 

-Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...) 

-Realizar traballos de investigación. 

-Calquera outra consulta que sexa necesaria. 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando as TIC para: 

-Traballar algúns contidos a través do emprego de programas educativos de 

discriminación auditiva, que permitan traballar sobre a estrutura de obras musicais (“O 

entroido dos animais”, “Cadros dunha exposición”, “Nun mercado persa”, “A 

primavera” ...) sobre a composición instrumental da orquestra ou familias instrumentais, 

linguaxe musical... 

-Gravar e editar en formato audio as obra musicais ou as producións realizadas na aula. 

-Editar partituras. 

-Instrumentacións MIDI e edición musical. 

- Traballo ordinario da materia a través da aula virtual do centro. 

10. Materiais e recursos 



Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada,  discoteca de 

aula, un encerado pautado, unha cortiza, un reprodutor  de Cd, proxector, material Willems 

para o traballo en educación audioperceptiva, un instrumento harmónico, un ordenador con 

programas para o mestre de gravación edición musical, materiais de refugallo, cancioneiros 

e libros de partituras. O uso destes materiais e instrumentos, quedará restrinxido ao 

alumnado, soamente no caso de que o docente o indique, sendo desinfectado 

correctamente e gardando unha corentena de 24 horas entre uso e uso. 

 

Entre o material do alumno requirirase o libro de texto Melodía de Galinova, 

traballado o ano pasado para rematalo, e unha carpeta para gardar as fichas que realicemos 

na aula e o papel pautado que o mestre entregará, así como algún que outro apuntamento 

que o alumnado ou o mestre poida considerar oportuno máis aquel outro común en todo 

estoxo dun neno ou nena: tesoiras, rotuladores, ceras, lapis (e de cores), goma, etc. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, 

exposicións artísticas, concertos etc., sempre que sexan realizados de forma virtual. 

 Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, 

exposicións viaxeiras, etc., realizada a través de vídeos, evitando así o contacto entre os 

grupos burbulla. 

 Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que 

a música e a expresión plástica colectiva terán unha importancia capital, sempre realizados 

dentro do grupo burbulla e mostrando os resultados a través de vídeos ou imaxes, os cales 

poderán ser publicados no blogue da biblioteca ou na páxina web do colexio. 

12. Procedementos de avaliación da propia programación e da práctica docente. 

Un dos problemas mais frecuente da avaliación é facer que realmente sexa do proceso de 

ensino e aprendizaxe e non so do primeiro exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

 



En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais, tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

 

13. Plans de reforzo e recuperación dos aprendizaxes non adquiridos. 

O pasado curso, quedaron sen traballar os estándares relacionados cos contidos 

de: clasificación de voces e agrupacións e manifestacións artísticas propias de Galicia 

(do bloque 1: escoita), interpretación e creación de pezas musicais, e construción de 

instrumentos (traballado un pouco este curso, do bloque 2: interpretación musical). 

Recoméndase no vindeiro curso, profundizar na aprendizaxe dos instrumentos: frauta e 

xilófono. E referente ao bloque 3: música, danza e movemento, quedan sen traballar os 

estándares referidos aos contidos de identificación e interpretación de danzas propias 

da cultura galega e doutras culturas. 

O resto de contidos e estándares recollidos na programación inicial foron acadados por 

todo o alumnado. 

A continuación expóñense os estándares non traballados o pasado curso: 

BLOQUE 1: ESCOITA 

• EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  

• EMB1.3.1. Distingue tipos de voces, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

 

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL 

• EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen acompañamento.  

• EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados 

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

 

BLOQUE 3: MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 



 

• EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa 

forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

o B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

o EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

Ao final desta programación, adxúntase un plan de reforzo para o 3º curso de primaria, 

na materia de música. 

 

14. Escenarios nos que se desenvolve a programación. 

 

A presente programación está deseñada para levarse a cabo en tres posibles 

escenarios ao longo deste curso.  

 

• Situación de docencia presencial:  Durante o desenvolvemento da docencia 

presencial, o proceso de ensino e aprendizaxe levarase a cabo segundo o 

establecido anteriormente nesta programación, promovendo a realización de 

actividades globalizadas, a través do traballo por proxectos, empregando as 

novas tecnoloxías e a aula virtual como escenario de recursos. Nesta situación, 

toda a actividade desenvolta estará supeditada ao cumprimento das normas 

establecidas no Protocolo do centro, en base ás recomendacións e instrucións 

proporcionadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade. 

 

 

• Situación de docencia mixta:  Como anteriormente se menciona, promoverase 

a realización de actividades globalizadas, empregando a metodoloxía de traballo 

por proxectos e compaxinando o traballo da aula virtual co presencial, de xeito 

que ante unha situación de docencia mixta, na temporalización que non se esté 

presente no centro, se poida seguir realizando o proxecto ou as actividades en 

cuestión, facendo un seguimento do alumnado, especialmente a través do 

sistema de videoconferencias e a propia aula virtual, para determinar que todos 

e todas poden desenvolver o proceso de aprendizaxe sen problemas. 

 

• Situación de docencia non presencial: Ante un escenario de docencia non 

presencial, toda a actividade pasará a ser telemática, realizada a través da aula 

virtual do centro. Neste caso, as actividades anteriormente mencionadas serán 



do mesmo xeito, de carácter globalizado, interdisciplinar e seguirase a empregar 

a metodoloxía por proxectos así como o traballo cooperativo, pero agora de xeito 

virtual, fomentando o mantemento da cohesión de grupo e a socialización entre 

o alumnado. 

 

Neste caso, aplicaranse unhas medias comúns a nivel de centro, como é a 

redución de materias diarias, manténdose a especialidade de música, nunha 

sesión semanal. 

 

Realizaranse tamén videoconferencias nas que se faga un seguimento do 

alumnado, tanto a nivel emocional como a nivel académico. Durante a súa 

realización, levaranse a cabo actividades grupais guiadas polo docente, 

explicacións, resolucións de dúbidas e postas en común. 

 

Finalmente as actividades estarán indicadas o día de impartición da materia, na 

aula virtual, correspondendo para a súa realización, unha porcentaxe de traballo 

individual do alumnado que deberá facer dende a casa, para a súa posterior 

corrección por parte do profesorado. 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado 

recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   
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2. OBXETIVOS:  

-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-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. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-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.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  
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-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  

-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 5º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

• B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre. 

• B1.4. Acento e pulso. 

• 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.  

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

• B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

• B1.12. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza 

musical. Formas musicais binarias, ternarias e rondó. 

  

• B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira colectiva, con ou sen acompañamento. 

Frauta doce: dixitación da escala de dó sen alteracións. 
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• B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de 

expresión corporal. 

 

 

3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS 

Supervisar tarefas diariamente X 
Complementar os exames escritos de forma 

oral 
 

Reforzo educativo por parte do mestre titor X 
Deixar máis tempo para os exames ou dividilos 

en dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o desexen 

poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os exames 

antes de entregalos 
 

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos X 

Priorizar contidos curriculares mínimos X Autoinstrucións e seguimento de secuencias X 

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
X 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
X 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

X Tarefas globalizadas e multidisciplinares X 

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

X 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familia (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
X Actividades de autoaprendizaxe X 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo e 

asegurarse da súa comprensión.  
X 

Entrevistas periódicas individuais co alumnado 

sobre a evolución, motivación, conduta e 

traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais cos 

contidos mínimos 
X 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
X 

Metodoloxías que favorezan a participación do 

alumnado 
X 
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Exames escritos curtos e con preguntas 

breves, cerradas, claras e sinxelas 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
X 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
X 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
X Repasar diariamente  X 

Intervencións funcionais e individuais X   

    

  

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das diferentes 

áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, 

orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 O primeiro trimestre será adicado a profundizar nas aprendizaxes do curso 

pasado, así como a traballar aquelas imprescindibles que non foron 

adquiridas. Os restantes trimestres adicaranse a traballar o correspondente 

ao presente curso, priorizando os elementos básicos e imprescindibles. 
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 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase, supón un 

80%. 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase e a 

participación e actitude de cara á materia. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 

 

As Pontes, a 30 de outubro do 2020 



7. Programación E. Musical de 6º Ed. Primaria 

1. Competencias clave: 

As competencias clave desenvolveranse na posta en práctica do proceso de ensino e 

aprendizaxe musical a través do tratamento dos seguintes elementos:  

Competencia en Comunicación Lingüística 

-Desenvolver vocabulario específico referente á música. 

-Desenvolver a expresión oral tanto en exposicións individuais como a través do 

diálogo. 

-Descubrir e incorporar unha linguaxe que permita manifestar sentimentos e emocións 

provocados pola música. 

-Coñecer e empregar a linguaxe corporal en contextos comunicativos. 

-Descubrir a importancia do ritmo na linguaxe oral. 

-Recoñecer o valor comunicativo doutras linguaxes non verbais e empregar os 

recursos que aportan para o enriquecemento da comunicación lingüística. 

-Mellorar os recursos lingüísticos a través da aprendizaxe de cancións, recitados e 

trabalinguas  

Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Desenvolver o pensamento diverxente e a creatividade na resolución de problemas. 

-Comprender os conceptos de proporción, multiplicación (dobre, tripla, cuádrupla...) e 

da división (metade, cuarto...) a través dos elementos propios da linguaxe e a métrica 

musical. 

-Desenvolver conceptos espaciais básicos na realización de coreografías e actividades 

de movemento.  

-Comprender conceptos xeométricos básicos a través do emprego de instrumentos e 

da realización de coreografías. 



Competencia dixital  

-Dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 

sonora)  

-Coñecer as posibilidades das tecnoloxías da información na súa dobre vertente de 

transmisoras e receptoras da información  

-Utilizar as tecnoloxías da información como ferramenta esencial para informarse, 

aprender e comunicarse  

-Destrezas relacionadas ca solución de problemas de software e hardware  

-Coñecer os distintos soportes e as súas aplicacións en contextos reais  

Competencia para aprender a aprender. 

-Adquisición da consciencia das propias capacidades (a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre 

outras).  

- Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das 

primeiras e tendo motivación e vontade para superar as segundas.  

-Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na 

confianza nun mesmo e do gusto por aprender.  

-Coñecer distintas estratexias e técnicas: de estudio, de observación e rexistro 

sistemático de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de 

resolución de problemas, de planificación e de organización de actividades e tempos 

de forma efectiva.  

-Curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de 

respostas posibles.  

-Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en 

colaboración- e, moi especialmente, para transformala en coñecemento propio.  

 



Competencias sociais e cívicas: 

-Coñecerse e valorarse.  

-Saber comunicarse en distintos contextos.  

-Expresar as propias ideas e escoitar as alleas.  

-Participar activamente en traballos en grupos.  

-Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista aínda que 

sexa diferente do propio.  

- Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os 

trazos e valores do sistema democrático.  

-Usar o xuízo moral para elixir e tomar decisións  

-Entender as características das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo.  

-Valoración das diferencias á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre 

os distintos colectivos.  

-A práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos como forma de resolver 

conflitos.  

-Proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas.  

-Perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que 

enriquece a vida persoal e social e que é, xa que logo, merecedor do esforzo que 

require. 

Sentido da Iniciativa e espírito emprendedor. 

-A capacidade de responsabilizarse e perseverar.  

-Desenvolver o coñecemento de si mesmo e a autoestima.  

-Desenvolver a creatividade.  



-Ser autocrítico.  

-O control emocional.  

-A capacidade de calcular os riscos e de afrontar problemas.  

-A capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata.  

-A capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos.  

-A capacidade de elixir con criterio propio.  

-A capacidade de imaxinar proxectos.  

-Poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse obxectivos  

e planificar e levar a cabo proxectos.  

-Unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación.  

-Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en 

equipo.  

-A asertividade para comunicarlles adecuadamente aos demais as propias decisións.  

-Capacidade e actitudes relacionadas co liderado de proxectos  

 

Conciencia e expresións culturais: 

-Apreciar e desfrutar ca arte.  

-Emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias.  

-Coñecemento básico das manifestacións artísticas mais destacadas.  

-Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas.  

-Usar o pensamento diverxente.  



-Levar a cabo traballos cooperativos na realización de expresións artísticas  

-Actitude respectuosa cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Actitude crítica cara a diversidade de expresións artísticas.  

-Vontade por cultivar a propia capacidade estética.  

-Interese por participar na vida cultural.  

-Interese pola conservación do patrimonio cultural. 

 

2. Obxectivos xerais 

 A continuación amósanse os obxectivos máis relevantes, mais serán traballados 

todos os obxectivos presentes no Decreto 105/2014 de maneira transversal, ao longo 

de todo o curso. 

 

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 responsabili- 

dade 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) 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. 

d) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- 

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

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

de propostas visuais e audiovisuais. 

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

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

importan- tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

• Obxectivos específicos 

a) Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de maneira que 

sirvan como marco de referencia para creacións propias.  



b) Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as 

compoñen.  

c) 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.  

d) Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da canción e das 

súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar.  

e) 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.  

f) Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos.  

g) 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.  

 

3. Contidos: 

A continuación, preséntanse os contidos de 4º curso de primaria, resaltando aqueles 

que corresponden aos non traballados o pasado curso, nos que se profundizará o 

presente curso. 

 

 Bloque 1: Escoita 

 

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. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes de velocidade. 

B1.5. Valoración e interese pola música de diferentes épocas e culturas, nomeadamente 

a galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de música variada da nosa cultura e doutras culturas. 



B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respetuosa 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 de resultados.  

 

 Bloque 2: Interpretación Musical: 

 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz.  

B2.2. Interpretación de pezas con instrumentos de aula ou frauta doce.  

B2.3. Interpretación, memorización e improvisación guiada de cancións a unha ou varias 

voces, desenvolvendo progresivamente a dicción, a afinación e a técnica vocal. Canon. 

B2.4. Recoñecemento de tipos de instrumentos acústicos e electrónicos, agrupacións 

instrumentais e vocais e rexistros da voz. 

B2.5. Utilización das grafías convencionais na lectura, na escritura e na interpretación 

de cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 

B2.6. Gravacións e rexistro das interpretacións para unha valoración e unha análise 

posteriores. 

B2.7. Interese pola mellora do proceso de interpretación e do resultado final. 

B2.8. Traballo cooperativo asumindo as responsabilidades que lle corresponden e 

respectando as achegas das demais persoas do grupo.  

B2.9.Creación de mensaxes musicais con contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos. 

B2.10. Utilización dos medios de comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, sobre instrumentos, compositores/as 

intérpretes e ventos 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. 

 

 

 

 

 



 Bloque 3: A música o movemento e a danza: 

 

B3.1. Identificación do corpo como instrumento. Indagación 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 produto. 

 

4. Avaliación: 

 

• Criterios de Avaliación: 

A continuación expóñense os criterios de avaliación correspondentes ao terceiro 

curso de educación primaria. 

 

Bloque 1: Escoita 

 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de maneira que 

sirvan como marco de referencia para creacións propias. 

B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que 

as compoñen.  

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. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da canción e das 

súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar.  

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 achegas das demais persoas como a 

persoa que asuma a dirección.  

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 

 Bloque 3: A música o movento 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 interpretación como unha 

forma de interacción social. 

• Estándares de aprendizaxe: 

Os estándares de aprendizaxe mantéñense igual que no currículo de 5º de 

primaria, dado que inclúen e amplían os do curso pasado. 

 

 Bloque 1:  Escoita. 

 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e 

social, utilizando un vocabulario preciso. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade 

e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade de emitir unha 

valoración destas. 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e 

utilízaas como marco de referencia para as creacións propias.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a 

propiedade intelectual canto á reproducción e a copia de obras musicais. 

 

 Bloque 2: Interpretación musical 

 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e 

recréaas.  

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos de diferentes 

rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.  



EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e 

culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

EMB2.2.5. Coñece interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a 

súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por 

traballar para corrixilos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet 

sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais.  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios 

soportes.  

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas 

musicais e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

  

 Bloque 3: A música o movemento e a danza. 

 

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 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 futuras. 

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha 

obra musical e supón unha orde espacial e temporal.  

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por 

mellorar o produto.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e 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.  

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 A primeira avaliación que se realizará sobre o momento no que o alumnado se atopa, é 

ao comezar cada unidade didáctica coñecendo non só a motivación senón tamén o nivel 

desde o que promoveremos a construción. Trátase de coñecer as capacidades e aptitudes 



(musicais, psicomotrices, intelectuais...), os intereses e as particularidades que cada 

alumno e alumna expón sobre o tema que lle atinxa á unidade didáctica, condicións 

psicosociais, así como a maneira en que esta vai ser levada a cabo. En ningún caso se trata 

dun proceso vistoso ou que poida producir inquedanza no alumnado a través de probas 

específicas, é soamente unha primeira actividade que nos ofreza esta información requirida 

mais, moitas veces esta será conseguida simplemente cunha canción, ou un xogo que 

implique movemento, práctica instrumental, etcétera. 

 O desenvolvemento da unidade por parte do alumnado tamén será outro obxecto de 

avaliación, aínda que entendida como a maneira de coñecer o desenvolvemento da 

aprendizaxe en cada alumno e alumna, non sendo tan interesantes os resultados acadados 

como si o xeito (proceso) de realizalos. Isto é: que as propias actividades que se quitan dos 

procedementos de cada unidade didáctica, nos serve para avaliar o desenvolvemento da 

mesma. Esta avaliación realizarase, xa que logo, de cada actividade derivada dos 

procedementos sinalados na programación, procurando orientar, regular e dirixir a posta en 

práctica do resto que conforman a unidade. 

 Será necesario coñecer o desenvolvemento xeral da unidade unha vez chegados á fin 

desta, mais non se trata de sumar décimas ou cualificacións (xa se vén de explicar cal será 

a maneira de proceder), senón de saber o que se aprendeu (construíu) a partires da 

avaliación inicial, establecendo un feedback ou retroacción que nos leve directamente 

desta, á análise e adecuación das propostas feitas para cada unidade concreta dentro do 

marco xeral desta programación. 

 Ao longo do curso académico será moi importante intercambiar opinións coa docencia 

e, desde logo, cos pais do alumnado, ca fin de que a nosa visión non sexa sesgada e 

subxectiva. A menos que se traten de casos específicos, non se fará isto antes de comezar 

o proceso de ensino aprendizaxe, xa na contra do pretendido, pódese converter nun 

etiquetado do alumnado, incluso antes de telo visto. 

 

  En relación ós instrumentos e procedementos de avaliación, o primeiro que se 

patrocina desde esta programación é o uso de varios medios para tal fin, pois a utilización 

dun só non nos ofrece unha avaliación xusta, equilibrada, xeral, nin acertada en definitiva. 

A observación sistemática e diaria do alumnado, así como a recollida de datos 

sobre o comportamento, inhibicións, forma de traballar (individualmente e en grupo), 

destrezas adquiridas a partir das previas, habilidades... será un dos procedementos de 

avaliación máis a ter en conta. Para esta observación da actividade musical realizaranse 

fichas e rexistros coas que poder plasmar e fixar as impresións que ó longo da clase poidan 

xurdir, xa que confiar na memoria pode ser ás veces arriscado de máis. 



Un dos tipos de ficha a realizar é a de control individual, a que nos permite levar 

conta de maneira persoal e específica do desenvolvemento do alumnado no proceso de 

aprendizaxe. Trátase dunha mestura entre unha lista de control e unha escala de estimación 

(combinando así dous procedementos de avaliación). 

En función da unidade didáctica de que se trate, podemos variar este patrón de 

ficha, facéndoa así máis específica e acorde cos nosos intereses, con eses elementos dos 

que se quere deixar constancia (e que xa poden aparecer escritos de antemán), como 

procedementos, actividades, indicadores de logro... ou cando menos, modificala pensando 

nos cadros que vaiamos a precisar.   

 Aínda que podemos obter unha cantidade de información considerable, preténdese 

máis un rexistro da análise e observación da actividade musical rápido e fácil de cubrir, polo 

que moitas cousas poden caer da mesma. Para solucionar iso tamén se usará o rexistro 

anecdótico, isto é, outra táboa na que completar esa información que nos parece insuficiente 

na primeira ficha, ou ben por tratarse de elementos específicos e particulares dun alumno 

ou situación concreta... Anotaranse tanto os feito positivos como negativos de maneira 

regular e procurando obxectividade. 

Outro instrumento importante de avaliación, e que non implica ningún tipo de 

anotación por parte da docencia, é o rexistro de exercicios escritos, e neste caso, 

recopilación de actividades realizadas e presentadas a través da aula virtual. Non se trata 

de coleccionar exames, senón de ter presentes todas as tarefas feitas por parte do 

alumnado: musicogramas, representacións plásticas, composicións, exercicios de 

discriminación de sons do entorno ou de parámetros e calidades do son, ... Será moi 

importante levar este procedemento ao par de outros, xa que de non facer un rexistro desas 

actividades que non se fixan sobre papel e que se perden co tempo, ao fin quedará a 

sensación de que as fixadas son as máis importantes. Así mesmo, é moi importante saber 

que pensa o alumnado sobre o seu proceso de ensino aprendizaxe, darlle a oportunidade 

de que se autoavalíe e de que contraste información coa opinión da docencia (este proceso 

non ten por que ser unha leira á marxe, senón que se deberá integrar no decurso das 

actividades de aula). 

 Un dos problemas máis frecuentes da avaliación é facer que realmente sexa do proceso 

de ensino e aprendizaxe e non so do segundo exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 



En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redirecionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais... tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

5. Criterios de cualificación 

O 80% do resultado final da avaliación dependerá do traballo realizado na aula 

e na casa, sendo este ano realizado a través da aula virtual do centro, así como da 

realización de pequenas probas. 

O 20% do resultado final da avaliación dependerá da atención ás normas de 

comportamento,  a participación e as regras de aula. 

6. Indicadores de logro 

a) Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, 

dos animais e da voz. 

b) Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

c) Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

d) Identifica voces masculinas e femininas. 

e) Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

f) Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

g)Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público 

h) Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

i) 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.  



j) Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

k) Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

l) Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

m) Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

n) Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

ñ) Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

o) Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

p) Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

q) Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

r) Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

 

7. Metodoloxía 

 

A metodoloxía empregada ao longo do desenvolvemento do curso, será de 

carácter globalizado, priorizando a aprendizaxe por proxectos, sendo tamén unha 

metodoloxía inclusiva e participativa, na que o alumnado adquira un rol activo, e o 

docente se considere un guía no proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía globalizada por proxectos, permitirá que, ademais de traballar 

dunha forma máis cooperativa, poida compaxinarse o proceso de ensinanza-

aprendizaxe presencial co virtual, continuando coas actividades realizadas diariamente 

na aula, nunha situación de docencia non presencial. 

Cabe destacar tamén, que se buscará o empregar unha metodoloxía activa, que 

caracterice á materia como forma de expresión e liberación do alumnado ante a 

situación vivida o presente curso, tanto física como emocionalmente. 

• Técnicas metodolóxicas: actividades tipo. 



Para a posta en práctica do proceso de ensino-aprendizaxe realizaranse actividades 

globalizadas, que promovan a interdisciplinaridade e que estén relacionadas co PDI do 

centro, de tal xeito que se poidan desenvolver, tanto nun escenario de docencia 

presencial, como mixta ou non presencial, empregando como base na aula, o uso das 

novas tecnoloxías e a aula virtual do centro. 

As seguintes actividades tipo propostas, están tamén enfocadas a desenvolver 

a expresión dos sentimentos e as emocións a través da linguaxe musical, sendo a 

situación emocional do alumnado, un punto clave neste curso, tras a situación de 

confinamento vivida. 

Bloque 1: A escoita. 

a) Recoñecementos auditivos de sons do entorno e instrumentos musicais con 

identificación dos elementos do son. 

b) Representación gráfica dos elementos do son. 

c) Audición activa de repertorio vocal e instrumental de diferentes épocas e estilos con 

acompañamento rítmico, corporal ou nun musicograma con atención a forma musical e 

con comentario posterior.  

d) Xogos auditivos de recoñecemento e identificación dos elementos do son. 

Bloque 2: Interpretación musical. 

a) Interpretación de cancións sinxelas ao unísono con acompañamento rítmico 

coporal, con instrumentos ou corporal. 

b) Exercicios de relaxación, respiración, coordinación e dicción 

d) Xogos de imitación rítmica e melódica con distintos elementos (corporais ou 

instrumentais) 

e) Lectura de motivos rítmicos sinxelos con linguaxe musical non convencional e 

prelinguaxe musical 

f) Xogos de pregunta-resposta rítmicos. 

g) Acompañamentos instrumentais sinxelos con atención aos elementos básicos do 

ritmo (pulso, acento e subdivisión) 



h) Sonorización de situacións, relatos breves e imaxes con distintos elementos. 

 

Bloque 3: A música o movemento e a danza 

a) Xogos de movemento de relación a un estímulo e expresión corporal que inclúan 

mobilización funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no 

espazo 

b) Interpretación de danzas sinxelas e xogos motores acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais. 

c) Xogos de improvisación corporal. 

 

• Estratexias 

 

  A inclusión das competencias clave no currículo vai condicionar a metodoloxía, 

xa que implica unha práctica integradora dos distintos tipos de coñecemento As 

principais estratexias metodolóxicas serán o aprendizaxe en espiral e a globalización. 

Por iso, partirase dos coñecementos previos do alumno ou alumna, das súas ideas, 

experiencias e concepcións relacionadas coa música, pero con características e 

dificultades novas a aprender, un axeitado nivel de dificultade  equilibrado entre os 

exercicios propostos e o desenvolvemento das habilidades necesarias para levalo a 

cabo. Procuraranse fomentar expectativas de logro a través de situacións de éxito, 

permitindo a concordancia entre o esforzo realizado e as expectativas e evitando a 

frustración.  Crearanse contextos de traballo sobre formas de expresión variadas e 

nos que a interacción cos compañeiro e compañeiras, cumpre un papel fundamental 

coa confrontación de opinións e o traballo colaborativo. Presentaranse as actividades 

como algo lúdico, propiciando un ambiente de cooperación,  comunicación e 

harmonía nas relacións, e un longo etcétera, van na procura de posibilitar 

aprendizaxes  significativos e funcionais, que partan dos esquemas previos de 

coñecemento, para modificalos, completalos ou reconstruílos evitando na medida do 

posible o aprendizaxe memorístico e concedendo primacía a comprensión e ó 

razoamento,  partindo da actividade construtivista a través de actividades 

motivadoras.  



 Esta postura motivadora aceptando, na medida do posible, as propostas de 

traballo que o alumnado libremente aporte, e ofrecéndolle a confianza para se expresar 

nun ambiente positivo e de cooperación onde todas as opinións son igualmente tidas en 

conta, valoradas e respectadas, redunda directamente nunha apertura da imaxinación 

e un desenvolvemento da capacidade creativa. Todas as unidades didácticas xiran en 

torno a un centro de interese moi marcado e definido, que nos leva a unha procura da 

devandita globalización e da interdisciplinariedade, aproveitando os numerosos 

contactos que a música establece co currículo doutras materias e coa súa vida cotiá, 

para deste xeito, o alumnado percibir a utilidade das súas aprendizaxes, posto que esta 

se fai en bloque e proporcionando estratexias de traballo globais que poidan ser 

aplicadas en situacións moi diversas.  

  Partirase  das características psicolóxicas e evolutivas e terase en conta o 

desenvolvemento psicolóxico do alumno xa que o coñecemento do seu pensamento 

carácter e comportamento posibilitará unha aplicación pedagóxica. 

 O tratamento personalizado que incide de xeito moi positivo no aprendizaxe do 

alumnado, xa que permite adaptarse ás características propias de cada un e partir de 

plantexamentos en certa medida distintos. Non todos aprendemos do mesmo xeito e ó 

mesmo ritmo,  xa que dependemos superlativamente das influencias que sobre o noso 

coñecemento existen e que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. 

A intervención docente neste aspecto pode contribuír a unha mellora significativa no 

desenvolvemento de cada individuo cas súas características propias. Dentro das reais 

e lóxicas limitacións do ensino en xeral e da música en particular, velarase 

insistentemente pola atención personalizada, como un principio metodolóxico 

fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe, atendendo á dimensión individual e 

afectiva de cada membro do grupo, a partir das súas capacidades.  

 A Educación Musical debe plantexarse a partires dunha metodoloxía activa xa 

que a actividade, en definitiva, responde á máxima de que as cousas ensínanse e 

apréndense facéndoas. Pero non se trata só dunha actividade externa, senón, e 

fundamentalmente dunha actividade mental que lle permita propoñerse interrogantes e 

buscar estratexias para resolvelos procurando que exista unión entre a teoría e a 

práctica. Na potenciación da actividade é  cardinal, xa que logo, facilitar a reflexión á 

hora da acción, e tamén fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición 

de novas aprendizaxes, para o que se fai necesario estruturar e dosificar os novos 

contidos, consolidar a aprendizaxe a través da creación de nexos entre os 

coñecementos previos e os novos e a funcionalidade de dita aprendizaxe, unha boa 



actitude docente na que o alumnado vexa o exemplo, facilitar a posibilidade de levar a 

cabo unha actividade coa mínima axuda necesaria, etcétera.  

 Partirase da idea de que o alumnado non se limite á manipulación e acción 

externa, senón que se debe levar a cabo unha actividade interna que o obrigue a 

proporse interrogantes e á busca de estratexias que lles permitan resolvelos, 

relacionando o xa coñecido cas novas aprendizaxes que se lle presentan. Por iso os 

contidos se ordenan por complexidade, atendendo ó desenvolvemento das súas 

capacidades, e a un tratamento cíclico dos mesmos, isto é, presentándose en contextos 

moi diferentes para que lles permita ó alumnado establecer unha grande cantidade de 

relacións e así integralos nas súas propias producións. É, por tanto, moi importante que 

en todo momento o alumnado teña a oportunidade de se expresar e comunicar.  

  A unidade entre teoría e práctica, supón a necesidade dunha actitude analítica 

e investigadora por parte dos  alumnos, que o mestre incentivará procurando que o 

alumnado mostre as súas opinións respecto ás actividades a realizar aínda que sexan 

eminentemente prácticas  

 A creatividade: Como xa se adiantou anteriormente, débese incidir en actividades 

de creación tanto individual como colectiva que estimulen o pensamento e permitan o 

alumno mostrar elementos do seu interior. As actividades de improvisación ou calquera 

outro tipo de creación serán entón habituais na posta en práctica das distintas unidades 

didácticas.  

 A socialización: debido ó carácter participativo e á presenza de actividades de 

índole expresiva (vocal, instrumental ou de movemento) comúns en Educación Musical, 

a materia faise idónea para a potenciación das relacións persoais así como para reforzar 

o traballo colaborativo.  As actividades tanto conxuntas como cooperativas son 

comúnsno desenvolvemento das unidades didácticas. Sen embargo  non só é o traballo 

en equipo, o que crea a concienciación de grupo e por tanto de sociedade, senón tamén 

a través dos contactos co exterior, con culturas que posúen características distintas (a 

través da audición, práctica vocal e instrumental, movemento e danza...). Neste sentido 

procuraranse situacións que nos preparen para a convivencia democrática, a 

participación e a igualdade, respectando ós demais e ás súas diferentes concepcións, 

e formando grupos nos que se auxilien as relacións humanas e a modelación dos roles 

máis axeitados.  

 O desenvolvemento das actividades incluirá un plantexamento  lúdico xa que o 

xogo é un medio de aprendizaxe adecuado para a idade do alumnado que ofrece 



posibilidades moi diversas na aula de música; tanto a música como o xogo son 

actividades que xorden de xeito natural no neno, sen embargo evitarase a falsa 

concepción da materia como un paréntese na vida escolar do alumnado, concedéndolle 

a importancia que ten no seu desenrolo e maduración.  

 Procurarase en todo momento unha educación integral a través da música que 

inclúe tanto aspectos de expresión, orientados o desenvolvemento da propia 

personalidade, comunicación, sentido social e autonomía,  a creatividade, a emotividade 

e a sensibilidade a partires da música, o desenvolvemento sensorial e corporal e 

psicomotor a través das actividades con movemento, como o desenrolo cognitivo e 

artístico á vez.  

 Os métodos específicos que se aplicarán na dilatación da programación son os 

que responden ás catro grandes correntes pedagóxicas do século XX: Dalcroze, Kodály, 

Orff e Willems.  

Aínda que algúns elementos do método ideado por Émile Jacques Dalcroze, sobre todo 

o que fai referencia ás condicións cas que a aula e alumnado debencontar, non poidan 

ser tidos en consideración, si se fará especial fincapé na idea dunha educación integral 

do alumnado a través da expresión corporal cun grande contacto co desenvolvemento 

psicomotor, do movemento, e do que Dalcroze chama o sexto sentido (o muscular), 

impulsando a atención, intelixencia, sensibilidade, memoria, imaxinación e 

creatividade...  

Así mesmo, copiarase deste método a idea da importancia da improvisación como 

expresión directa da vida, e a maneira de conseguir unha apreciación musical partindo 

da experiencia sensorial e motriz, desenvolvendo corporalmente os elementos da 

música (compás, tempo, pulso, acento, matices, figuras, forma musical, melodía, 

ritmo...), o ritmo interno, a apreciación do silencio e fomentando a educación auditiva.  

 De Zoltan Kodály terase a ben non tanto as cousas máis identificativas e 

representativas do método,  senón a atención en xeral,  como base sustentadora,  que 

o seu desenvolvemento pedagóxico presta á música tradicional ou popular, como 

linguaxe materna do alumnado.  As cancións tradicionais ou populares servirannos para 

aprender intervalos,  como unha especie de traballo previo ou integrado. Por outra parte, 

e aínda que adaptados ó tempo do que en primaria se dispón para o ensino-aprendizaxe 

da música e das nosas intencións co mesmo, farase uso da adaptación fononímica que 

Kodály fixo de John Curwen e máis das sílabas rítmicas que este pedagogo axeitou do 

francés Chevais. En realidade, a idea da fononimia está a cabalo entre a usada por Orff-



Wuytack e este método de Kodály, posto que o certamente interesante é usar uns xestos 

que o alumnado poidan identificar cunha altura sonora, axudándonos na aprendizaxe e 

interpretación de cancións, ditados sinxelos, canto a varias voces... e en xeral na 

percepción física e corporal desa altura sonora que se estar a cantar. En definitiva, esta 

fononimia será usada pola docencia (sempre que a velocidade o número de notas o 

permitan), máis nunca esixida ó alumnado. Por outra banda aprenderemos breves 

patróns rítmicos, realización de ditados, lectura musical, creacións rítmicas... 

empregando as sílabas rítmicas.  

 Xa algunhas das achegas que o método de Carl Orff fai á pedagoxía musical foron 

descritas, aínda que resta por incluír quizais o máis importante desta corrente por ser a 

súa base sustentadora: a filosofía de aprendizaxe. Por iso e tendo moi a ben os 

principios que este autor cita no seu Schulwerk (e sempre, que nos situamos no inicio 

dun novo proceso de ensino aprendizaxe para o alumnado chamado primaria) velarase 

intensamente por que na aula de música se faga educación musical e non ensino da 

música, posto que non se trata de formar tecnicamente a músicos, senón dunha 

educación integral que se beneficia da música como un elemento, dándolle grande 

importancia ó traballo en grupo. Ademais se iniciará ó alumnado neste 2º curso coa 

frauta doce e instrumentos ORFF en consonancia con esta pedagoxía. Tamén, como 

xa se indicou anteriormente en Kodály, copiarase a idea do tratamento do ritmo a través 

da inclusión da linguaxe, a prosodia rítmica, así como do movemento corporal como 

feito natural rítmico e de expresión, sen esquecerse da axuda que neste sentido ofrece 

a pequena percusión ideada polo propio autor. Así mesmo, e aínda que non na súa 

plenitude, será tomada a idea do musicograma desenvolvida polo seu discípulo Jos 

Wuytack, a través de representacións e murais que o alumnado faga logo dunha 

percepción auditiva, se ben neste sentido serán tomadas, así mesmo, as ideas do 

compositor e pedagogo Murray- Schafer, non se centrando só nas consecuencias do 

feito sonoro, senón do son en si mesmo.  

 Finalmente, o método ideado por Edgar Willems é moi importante nesta 

programación primordialmente no que se refire ao métodos, técnicas, materias... en 

definitiva á ideoloxía que o método propón ó redor do desenvolvemento da 

sensorialidade auditiva, a través de exercicios de memorización e recoñecemento de 

sons, a comprensión do movemento sonoro, a súa representación en diagramas 

pancromáticos de maneira gráfica e corporal...  

8. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda dixital. 



As dificultades educativas son un problema interactivo, que dependen tanto das 

condicións do alumnado como das estratexias de ensinanza, polo que se fai necesario 

recorrer a estratexias adecuadas  que sexan válidas para as necesidades educativas de 

cada alumna e alumno. Para levar a cabo  unha adaptación curricular, é condición 

fundamental que o mestre sexa reflexivo e que aprenda da súa propia acción educativa así 

como  das respostas do alumnado. En especial, este ano, os recursos dixitais traballados 

nas aulas, serán escollidos en función das necesidades que presente o alumnado, para 

garantir a individualización do proceso de aprendizaxe, así como a realización das 

actividades da materia de distintas formas, dando así unha resposta educativa axeitada en 

cada caso. 

Deste xeito, as medidas de atención á diversidade que non afecten ós  elementos 

prescriptivos do currículo, e que reciben o nome de adaptacións non significativas  

son tarefa do mestre sen necesidade dunha autorización por parte da inspección 

educativa. Este tipo de medidas (todas elas supeditadas este curso, ao cumprimento 

das normas ditadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade), 

atinxen a:   

 

    -Secuencia de contidos. 

     -A organización da aula (sendo impartida a materia este curso nas aulas ordinarias, en 

lugar de na aula de música). 

  -Os agrupamentos de alumnos: un agrupamento determinado para a realización de 

diversas tarefas (creatividade, improvisación, coreografías, práctica instrumental ou 

vocal…) pode propiciar a inclusión de certos alumnos en grupos compensados. 

    -A metodoloxía: nalgúns casos pode ser necesario introducir modificacións 

metodolóxicas, no xeito de abordar un contido cun neno ou grupo en concreto. En xeral a 

mellor  resposta metodolóxica é a que se adapta ó que se sabe de cómo aprende un alumno. 

  -A avaliación: non todos os alumnos teñen o mesmo xeito de exteriorizar os seus 

pensamentos ou accións o que non implica que non comprendan na mesma medida un 

procedemento ou un concepto, por iso en ocasións debe adaptarse o procedemento de 

avaliación. 

Isto supón que os obxectivos recollan todo tipo de capacidades, que a  secuencia 

de contidos poida adaptarse ós diferentes ritmos de aprendizaxe e que a avaliación 



se realice en función do progreso realizado polos alumnos respecto ó seu nivel 

inicial. Podería dicirse que é nestas circunstancias onde mellor se pode observar o 

principio metodolóxico da individualización.  Deste xeito a presente programación 

didáctica está elaborada ca suficiente flexibilidade como  para realizar as pertinentes 

adaptacións, condición fundamental para garantir a atención á diversidade. Sen 

embargo non é suficiente con que a programación sexa  flexible, senón que é 

necesario contar con recursos humanos, materiais adicionais, e tempo para analizar 

a propia práctica o que permite volver atrás e corrixir ou introducir as adaptacións 

necesarias. 

Nalgunhas ocasións os recursos ordinarios non son suficientes para  determinados 

alumnos polo que hai que recorrer a medidas extraordinarias, ben nos elementos 

materiais, espaciais, persoais ou de comunicación ou ben no propio currículo. No 

primeiro caso trátase de "adaptacións curriculares de acceso ó currículo" que 

na  aula de música, pode afectar a materiais como as baquetas dos instrumentos, 

os propios instrumentos, a organización da aula….O segundo caso refírese ás 

modificacións nos elementos prescriptivos do currículo. Este tipo de adaptacións 

poden afectar a: 

   -Os obxectivos: en ocasións é necesario modificar os obxectivos, priorizando 

dalgún xeito aqueles que se consideren básicos o que non implica que se renuncie 

a traballar os demais  ben de xeito secundario ou ben posteriormente. Un bo punto 

de partida para determinar que obxectivos debería traballar o alumno é reflexionar 

sobre que é o que o alumno non consegue facer e que o seu mestre quixera que 

lograse. Determinar a secuencia lóxica de adquisición dun contido e coñecer ó 

alumno e os seu coñecemento previos permitiría a elección dun obxectivo 

adecuado. 

   -Os contidos: pode ser necesario volver a contidos anteriores ou traballar outros 

novos o que tampouco implica necesariamente renunciar a determinados contidos 

senón simplemente modificar a súa secuencia. É habitual que na materia de música 

sexa necesario priorizar as habilidades e as actitudes. 

   -Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe: pode tamén ser 

necesario eliminar, introducir ou  modificar os criterios de avaliación e os estándares 

de aprendizaxe 



 A decisión da conveniencia de poñer en marcha unha adaptación curricular 

realizarase unha vez esgotadas as medidas ordinarias. Será  responsabilidade  do 

mestre ou mestra que imparte a materia ca colaboración  responsable de orientación  

educativa do centro, ou do equipo psicopedagóxico de apoio. 

  Dende outro punto de vista unha correcta organización da aula favorece 

grandemente o tratamento das necesidades educativas especificas: 

dispoñer de espazo libre, o que redunda en menos impedimentos de cara ao 

movemento; máis contextos de aprendizaxe, variedade nas actividades, nos 

agrupamentos e nas relacións coa música e co resto do alumnado. 

Esta oferta de creación de diferentes contextos vai na procura de que o 

alumnado con necesidades educativas específicas poida responder a estímulos musicais, 

en maior ou menor medida, coma o resto do alumnado aínda que sexa en función da 

orientación que a súa dificultade de aprendizaxe lle supoña. Para isto faise imprescindible 

crear situacións nas que dito alumnado se sinta confiado e motivado, nas que a música 

provoque respostas gratificantes, que lle axude a paliar as súas diferencia e que lle axude 

no proceso de integración, comunicación, expresión, percepción, estimulación ou no xeito 

de asumir a súa diferencia, situacións que venzan a timidez ou o afastamento do resto da 

clase, de desafogo e liberación, contextos que contribúan á potenciación das súas 

capacidades e deste xeito á suba da súa autoestima dificultando o desenvolvemento de 

conductas antisociais, complexos de inferioridade, estados de tensión, etc. 

Neste curso, recóllense no informe AL035 as aprendizaxes non adquiridas o 

curso pasado, quedando tamén reflexadas no plan de reforzo e recuperación. 

9. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan TIC´S 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando a biblioteca de aula e 

a do centro para: 

-Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...) 

-Realizar traballos de investigación. 

-Calquera outra consulta que sexa necesaria. 

Dende a área de música contribuirase ao plan lector empregando as TIC para: 

-Traballar algúns contidos a través do emprego de programas educativos de 

discriminación auditiva, que permitan traballar sobre a estrutura de obras musicais (“O 

entroido dos animais”, “Cadros dunha exposición”, “Nun mercado persa”, “A 



primavera” ...) sobre a composición instrumental da orquestra ou familias instrumentais, 

linguaxe musical... 

-Gravar e editar en formato audio as obra musicais ou as producións realizadas na aula. 

-Editar partituras. 

-Instrumentacións MIDI e edición musical. 

- Traballo ordinario da materia a través da aula virtual do centro. 

10. Materiais e recursos 

Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada,  discoteca de 

aula, un encerado pautado, unha cortiza, un reprodutor  de Cd, proxector, material Willems 

para o traballo en educación audioperceptiva, un instrumento harmónico, un ordenador con 

programas para o mestre de gravación edición musical, materiais de refugallo, cancioneiros 

e libros de partituras. O uso destes materiais e instrumentos, quedará restrinxido ao 

alumnado, soamente no caso de que o docente o indique, sendo desinfectado 

correctamente e gardando unha corentena de 24 horas entre uso e uso. 

 

Entre o material do alumno requirirase o libro de texto Melodía de Galinova, 

traballado o ano pasado para rematalo, e unha carpeta para gardar as fichas que realicemos 

na aula e o papel pautado que o mestre entregará, así como algún que outro apuntamento 

que o alumnado ou o mestre poida considerar oportuno máis aquel outro común en todo 

estoxo dun neno ou nena: tesoiras, rotuladores, ceras, lapis (e de cores), goma, etc. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, 

exposicións artísticas, concertos etc., sempre que sexan realizados de forma virtual. 

 Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, 

exposicións viaxeiras, etc., realizada a través de vídeos, evitando así o contacto entre os 

grupos burbulla. 

 Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que 

a música e a expresión plástica colectiva terán unha importancia capital, sempre realizados 

dentro do grupo burbulla e mostrando os resultados a través de vídeos ou imaxes, os cales 

poderán ser publicados no blogue da biblioteca ou na páxina web do colexio. 

 



12. Procedementos de avaliación da propia programación e da práctica docente. 

Un dos problemas mais frecuente da avaliación é facer que realmente sexa do proceso de 

ensino e aprendizaxe e non so do primeiro exclusivamente. Para iso, na avaliación da 

práctica docente teranse en conta aspectos como a planificación das tarefas, a dotación de 

medios, os tempos asignados, a selección do modo de elaboración, o ambiente de traballo, 

interacción co alumnado, relación cos pais e demais comunidade educativa... Tamén será 

moi importante volver á programación para saber do desenvolvemento desta na aula, a 

relación entre obxectivos e contidos, a adecuación de obxectivos, contidos, medios e 

metodoloxía ás necesidades e intereses verdadeiros... 

 

En resume, preténdese que a avaliación sexa un medio e non un fin en si mesma, 

que recolla o máximo de aspectos ó redor da personalidade do alumnado a través dun 

proceso continuo, progresivo e sistemático, que posibilite redireccionar o proceso de ensino 

e aprendizaxe unha vez detectados os erros, flexible á hora de escoller os criterios e probas, 

que nos posibilite reorganizar e reestruturar a programación e a posta en práctica desta, 

que atenda ás diferenzas individuais, tendo moi presente primeiro o que se quere avaliar 

antes de avaliar. 

 

 

13. Plans de reforzo e recuperación dos aprendizaxes non adquiridos. 

O pasado curso, quedaron sen traballar os estándares relacionados cos contidos de: 

clasificación de voces, agrupacións, clasificación dos instrumentos segundo a forma de 

producir o son e a identificación das manifestacións artísticas Galegas e de instrumentos 

doutras culturas, referentes ao bloque 1: ESCOITA.  

En canto ao bloque 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL, quedan sen traballar os 

estándares relacionados cos contidos de construción de instrumentos, e creación e 

interpretación musical (traballado un pouco durante o curso). Recoméndase no vindeiro 

curso, profundizar na aprendizaxe dos instrumentos: frauta e xilófono.  

Do bloque 3: MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA quedan sen traballar os estándares 

relacionados coa identificación e interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

O resto de contidos e estándares recollidos na programación inicial foron acadados por 

todo o alumnado. 

A continuación expóñense os estándares non traballados o pasado curso: 

 



Bloque 1: Escoita 

• EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

• EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os 
instrumentos doutras culturas.  

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

• EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os 
trazos característicos da música escoitada.  

 
o 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.  

o EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  
 

o EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega 
evidencias do traballo realizado.  

 

Bloque 2: Interpretación musical 
 

• EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías. 

• 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.  

• EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías 
relacionadas coa propia cultura.  

• 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.  

o B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.  

 
o EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e 

informáticos para crear acompañamentos.  

o EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.  
 
 
Bloque 3: Música, movemento e danza 
 

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

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

 

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

 



14. Escenarios nos que se desenvolve a programación. 

 

A presente programación está deseñada para levarse a cabo en tres posibles 

escenarios ao longo deste curso.  

 

• Situación de docencia presencial:  Durante o desenvolvemento da docencia 

presencial, o proceso de ensino e aprendizaxe levarase a cabo segundo o 

establecido anteriormente nesta programación, promovendo a realización de 

actividades globalizadas, a través do traballo por proxectos, empregando as 

novas tecnoloxías e a aula virtual como escenario de recursos. Nesta situación, 

toda a actividade desenvolta estará supeditada ao cumprimento das normas 

establecidas no Protocolo do centro, en base ás recomendacións e instrucións 

proporcionadas pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade. 

 

 

• Situación de docencia mixta:  Como anteriormente se menciona, promoverase 

a realización de actividades globalizadas, empregando a metodoloxía de traballo 

por proxectos e compaxinando o traballo da aula virtual co presencial, de xeito 

que ante unha situación de docencia mixta, na temporalización que non se esté 

presente no centro, se poida seguir realizando o proxecto ou as actividades en 

cuestión, facendo un seguimento do alumnado, especialmente a través do 

sistema de videoconferencias e a propia aula virtual, para determinar que todos 

e todas poden desenvolver o proceso de aprendizaxe sen problemas. 

 

• Situación de docencia non presencial: Ante un escenario de docencia non 

presencial, toda a actividade pasará a ser telemática, realizada a través da aula 

virtual do centro. Neste caso, as actividades anteriormente mencionadas serán 

do mesmo xeito, de carácter globalizado, interdisciplinar e seguirase a empregar 

a metodoloxía por proxectos así como o traballo cooperativo, pero agora de xeito 

virtual, fomentando o mantemento da cohesión de grupo e a socialización entre 

o alumnado. 

 

Neste caso, aplicaranse unhas medias comúns a nivel de centro, como é a 

redución de materias diarias, manténdose a especialidade de música, nunha 

sesión semanal. 

 



Realizaranse tamén videoconferencias nas que se faga un seguimento do 

alumnado, tanto a nivel emocional como a nivel académico. Durante a súa 

realización, levaranse a cabo actividades grupais guiadas polo docente, 

explicacións, resolucións de dúbidas e postas en común. 

 

Finalmente as actividades estarán indicadas o día de impartición da materia, na 

aula virtual, correspondendo para a súa realización, unha porcentaxe de traballo 

individual do alumnado que deberá facer dende a casa, para a súa posterior 

corrección por parte do profesorado. 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado 

recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   
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2. OBXETIVOS:  

-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-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. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-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.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  
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-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  

-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

B1.4. Identificación a través da escoita de tipos de voces (soprano, 

contralto, tenor e baixo), instrumentos, variacións e contrastes de 

velocidade. 

B1.6. Audición activa e comentada de música variada da nosa cultura e 

doutras culturas. 

B2.2. Interpretación de pezas con instrumentos de aula ou frauta doce.  

B2.3. Interpretación, memorización e improvisación guiada de cancións a 

unha ou varias voces, desenvolvendo progresivamente a dicción, a 

afinación e a técnica vocal. Canon. 

B2.4. Recoñecemento de tipos de instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais e rexistros da voz. 

B2.5. Utilización das grafías convencionais na lectura, na escritura e na 

interpretación de cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 
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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 ventos 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. 

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.  

 

 

3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICA S ADOPTADAS 

Supervisar tarefas diariamente X 
Complementar os exames escritos de forma 

oral 
 

Reforzo educativo por parte do mestre titor X 
Deixar máis tempo para os exames ou dividilos 

en dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o desexen 

poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado especialista 

en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os exames 

antes de entregalos 
 

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos X 

Priorizar contidos curriculares mínimos X Autoinstrucións e seguimento de secuencias X 
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Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
X 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
X 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

X Tarefas globalizadas e multidisciplinares X 

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

X 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familia (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
X Actividades de autoaprendizaxe X 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo e 

asegurarse da súa comprensión.  
X 

Entrevistas periódicas individuais co alumnado 

sobre a evolución, motivación, conduta e 

traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais cos 

contidos mínimos 
X 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
X 

Metodoloxías que favorezan a participación do 

alumnado 
X 

Exames escritos curtos e con preguntas 

breves, cerradas, claras e sinxelas 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
X 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
X 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
X Repasar diariamente  X 

Intervencións funcionais e individuais X   

    

  

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das diferentes 

áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, 

orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 



 

 

 

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA   

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN             

Praza América s/n 15320 AS PONTES (A Coruña) 

Teléfono: 881 930071  Fax: 881 930073    

Correo electrónico: ceip.santamaria.aspontes@edu.xunta.gal                                                

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes                                               

 

 8 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 O primeiro trimestre será adicado a profundizar nas aprendizaxes do curso 

pasado, así como a traballar aquelas imprescindibles que non foron 

adquiridas. Os restantes trimestres adicaranse a traballar o correspondente 

ao presente curso, priorizando os elementos básicos e imprescindibles. 

 

 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase, supón un 

80%. 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase e a 

participación e actitude de cara á materia. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 
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global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 

 

As Pontes, a 30 de outubro do 2020 


