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INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19  a categoría de pandemia 

internacional.Na nosa Comunidade Autónoma declararon medidas preventivas en 

materia de sanidade pública  ,seguidas da declaración o 13 de marzo da situación de 

emerxencia sanitaria no noso territorio , entre elas o Acordo do 12 de marzo da 

suspensión das actividades académicas. Posteriormente o Real Decreto 463/2020 do 

14 de marzo  declarou o estado de alarma o que significou o confinamento da 

poboación e a suspensión das clases presenciais 

   Posteriormente o 27 de abril de 2020 saíron as instrucións para o desenvolvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019-2020, nos centros docentes da nosa 

Comunidade Autónoma, que nos levaron a adaptar as nosas programacións 

,detallando os estándares de aprendizaxe esixibles,os contidos non traballados que 

deberán ser reforzados no vindeiro curso ,o cambio de metodoloxía , así como os 

criterios e procedementos de avaliación que recollo a continuación. 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

PARA A TERCEIRA AVALIACIÓN 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

A relación das competencias clave nas diferentes áreas farase mediante as seguintes 
siglas: 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3ª. Competencia dixital (CD). 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

 

 

 



 1º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

Bloque 1: Escoita 

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

animais e da voz. 

 CCEC  CAA 

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

   CCEC 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

   CCEC 

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

   CSC  CCEC 

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

profesorado. 

   CSC  CCEC 

 

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

   CCL  CCEC 

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

   CCEC  

Bloque 2: Interpretación musical 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

 CCEC  CMCT  CAA 

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

 CCEC  CCLCMCT 

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

 CCE  CCEC  CAA  CMCT 

  



Bloque 3: Música, movemento e danza 

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

respectando as normas e as intervencións das demais persoas.  

 CCEC  CSC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

 

 2º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 

Bloque 1: Escoita 

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

animais e da voz. 

 CCEC  CAA 

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

descendente, forte, piano, agudo e grave. 

   CCEC 

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

   CCEC 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

   CCEC 

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

   CSC  CCEC 

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

profesorado. 

   CSC  CCEC 



 

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

   CCL  CCEC 

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

rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave 

de sol, branca e negra. 

   CCEC  CAA 

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

   CCEC  



Bloque 2: Interpretación musical 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

 CCEC  CMCT  CAA 

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

 CSC  CAA 

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

 CCEC  CSC 

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

 CCEC  CCL CMCT 

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

 CCEC  CMCT 

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

 CCE  CCEC  CAA  CMCT 

 

 

Bloque 3: Música, movemento e danza 

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

respectando as normas e as intervencións das demais persoas.  

 CCEC  CSC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Bloque 1: Escoita 

  

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

musicais.  

 CSC 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  

 CAA  CCEC 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

 CCEC  CAA 

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

musicais.  

 CCEC  CAA 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura.  

 CCEC  CAA 

Bloque 2: Interpretación musical 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras.  

 CCEC  CAA 

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

 CCEC  CAA  CMCT 

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

acompañamento.  

 CCEC  CSC 

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

 CAA 

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

 CSC 

 

 



 

Bloque 3: Música, movemento e danza 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos  e emocións, e 

como forma de interacción social. 

 CCEC  CAA 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  

 CCEC  CAA  CMCT 

 

 

 4º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 

Bloque 1: Escoita 

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

peza musical.  

 CCL  CCEC 

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

musicais.  

 CSC 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  

 CAA  CCEC 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 CCEC  CMCT 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

 CCEC  CAA 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

 CCEC  CAA 



Bloque 2: Interpretación musical 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras.  

 CCEC  CAA 

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

 CCEC  CAA  CMCT 

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

acompañamento.  

 CCEC  CSC 

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

 CAA 

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

 CSC 

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

 CCEC  CAA  



Bloque 3: Música, movemento e danza 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos  e emocións, e 

como forma de interacción social. 

 CCEC  CAA 

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

 CCEC  CSC 

 

 5º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1: Escoita 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  

 CCL  CCEC 

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

peza musical.  

 CCL  CCEC 

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

 CSC 

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

musicais.  

 CSC 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC  CCL 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

CCEC  CAA  CCL 

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

musicais.  

 CCEC  CAA  CCL 

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

 CCEC  CMCT 



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

 CCEC 

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

 CAA  CSIEE  CSC 

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

 CCEC  CAA 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

 CCEC  CAA  CCL 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

 CCEC  CMCT  CAA 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

 CCEC   

 

Bloque 2: Interpretación musical 

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

 CCEC  CAA 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar   

 CAA 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

 CCEC  CAA 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 CSC 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

 CCEC  CAA 

Bloque 3: Música, movemento e danza 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e 

como forma de interacción social.  

 CCEC  CSC 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  



 CCEC  CMCT 

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

 CCEC  CSC 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

 CSEIEE  CAA  CMCT 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas.  

 CSC 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

 CAA 

 

 

 6º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1: Escoita 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  

 CCL  CCEC 

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

peza musical.  

 CCL  CCEC 

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

 CSC 

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

musicais.  

 CSC 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC  CCL 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

CCEC  CAA  CCL 



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

musicais.  

 CCEC  CAA  CCL 

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

 CCEC  CMCT 

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

 CCEC 

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

 CAA  CSIEE  CSC 

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

 CCEC  CAA 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

 CCEC  CAA  CCL 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas.  

 CCEC  CAA 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

 CCEC  CMCT  CAA 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada.  

 CCEC  CAA 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

 CCEC   

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado.  

 CCL  CD 

 

Bloque 2: Interpretación musical 

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

 CCEC  CAA 

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

 CCEC  CAA 



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

acompañamento  

 CCEC  CAA 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar   

 CAA 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra 

musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

 CCEC  CAA 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 CSC 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

 CCEC  CAA 

loque 3: Música, movemento e danza 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e 

como forma de interacción social.  

 CCEC  CSC 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  

 CCEC  CAA  CMCT 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

 CCEC  CMCT 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural.  

 CCEC  CSC 

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

 CCEC  CSC 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

 CSEIEE  CAA  CMCT 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas.  

 CSC 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación.  

 CCL 



EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

 

CAA 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Despois da declaración do estado de alarma establecido no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo 

que tomou como medidas o confinamento da poboación , e a suspensión das clases presenciais, 

seguiremos  para a avaliación deste terceiro trimestre as instruccións do 27 de abril de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación. 

Polo tanto ,daráselle prioridade a avaliación atendendo a o seu carácter contínuo e global , 

diagnóstico e formativo , a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante 

este período sempre que eso favoreza ao alumno ou alumna.En ningún caso o alumnado se verá 

prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

 

Procedementos e instrumentos para avaliar neste TERCEIRO trimestre 

 

 A cualificación final, terá en conta tanto os resultados da avaliación dos dous trimestres 

anteriores , como o traballo realizado polos nenos durante esta avaliación enviado a través de 

correo eléctrónico, wahtsapp , sempre dende un punto de vista positivo. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación , repaso, 

reforzó e no seu caso ampliación) 

 

Segundo as instrucións no punto 2.2 das directrices específicas : ”No terceiro trimestre o 

traballo do alumnado centrarase especialmente no desenvolvemento das actividades de 

recuperación repaso , reforzo e afondarase nas aprendizaxes traballadas nos dous primeiros 

trimestres do curso fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito de estudo”, polo tanto o 

método de traballo xeral utilizada para a terceira avaliación baséase no seguinte: 

- Mantemento de  rutinas intentando de respectar uns horarios da clase. 

- Actividades  publicadas na web do colexio. 

- Envío de traballo   a través do whatsapps por parte do titor. 

- Entrega do traballo  realizado polos nenos a través de correo electrónico.  

- Corrección  do traballo de todos o nenos e nenas e envío da corrección antes da entrega do 

traballo do día seguinte. 

- olución de dúbidas ,a través de correo electrónico ou chamadas de teléfono. 

- Facilitación de fotocopias ou medios tecnolóxicos a aqueles alumnos mais desfavorecidos. 

 



- Facilitación  de actividades de ampliación de contidos xa dados para aqueles alumnos 

que progresen axeitadamente e de actividades de reforzo, a aqueles nenos ou nenas que 

xa así o precisaban durante o curso. 

- Intercambio de información periódico con especialistas e orientación. 

 

 

En definitiva, adaptamos a programación en xeral ás circunstancias ,flexibilizándoa e adaptándoa 

para axudar en todo o posible a que o alumnado puidera alcanzala. 

 

Temporalización do traballo 

Envío de actividades e información a  través da Web do centro e  a través de wahpsapp . 

Recursos 

Ordenadores , teléfonos ,fotocopias (servizo de copisteria facilitado polo concello para axudar ás 

familias),aplicaccións de editoriais, tutoriais de actividades musicais, etc.. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 Publicación semanal na Web do colexio.  

 Envío  de información e actividades a través do grupo de Wahpsapp. 

 Intercambio de tarefas para corrixir a través do correo electrónico.  

 Solución de dúbidas a través de chamada telefónica.  

 Información do colexio para os pais a través da web do colexio ou a 

través de wahpsapp 

 Información e cualificacións trimestrais a través de Abalar. 

 

  

 


