
CEIP VISTAHERMOSA.- PROGRAMACIÓNS 
DIDACTICAS

ÁREA MUSICA
CICLO/CURSO 3º-5ºCURSO

OBXECTIVOS

• Aplica-las técnicas de emisión da voz.
• Introduci-la respiración como base do canto.
• Entoar afinadamente. 
• Recoñece-los distintos tipos de voces humanas.
• Analizar aspectos musicais da educación vocal e canto.
• Aplica-los termos de velocidade, intensidade, … ás cancións.
• Cantar en grupo e dramatiza-las cancións.

Emprega-la voz como medio para improvisar e crear

• Recoñecer, memorizar e utiliza-los elementos da linguaxe musical.
• Representar graficamente o son e o ritmo.
• Identificar frases e formas musicais.
• Analizar melodías e os seus acompañam• Recoñece-los  instrumentos 

escolares,  as  distintas  familias  e  agrupacións  instrumentais,  así  como 
instrumentos antigos, populares e doutras culturas.

• Utiliza-los instrumentos escolares.
• Improvisar pequenas melodías con acompañamento. 

      • Recoñecer e interpretar signos convencionais e non convencionais

CONTIDOS TEMPORIZADOS

1º TRIMESTRE

Canción: Os meus amigos.
Canción: A vendima
Canción: Os instrumentos musicais
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     • A representación gráfica da música como medio de comunicación.
• Elementos  da  linguaxe  musical:  pulso  e  unidades  métricas,  alturas  sonoras, 

signos de prolongación, intensidade, timbre, aire ou movemento…
• A frase e a forma musical.
• Melodía e harmonía.
• Elementos e tipos de grafía: convencionais e non convencionais
• O corpo como instrumento rítmico: instrumentos corporais.
• Os  instrumentos  musicais  escolares:  percusión  determinada,  indeterminada  e 

frauta doce.
• Familias instrumentais: vento, corda e percusión.
• Agrupacións instrumentais.
• Instrumentos musicais antigos e populares.
• Instrumentos doutras culturas.
• Técnica e manexo dos instrumentos escolares.
• Taller de instrumentos.
• Contos musicais.

      2º TRIMESTRE 
Canción: Os reis.
Canción: A paz.

Canción: Foliada de Muros
Canción: Hai ruada

O corpo como elemento de expresión e comunicación.
• A danza como forma organizada de movemento.
• Pasos de danzas.

      • Danzas populares e danzas do mundo

• Audición de obras sinxelas e fragmentos de obras.
• Musicogramas.
• Obras con frases de pregunta - resposta.
• Audición de obras con forma lied, canon, …
• Audición de obras descritivas.
• Análise de obras coñecidas polo alumno/a.

Programacións didácticas. Inspección educativa. Ceip. Vistahermosa. Curso 2009/10



3º TRIMESTRE

Canción: Levántate maio 
Canción: As necesidades do oso

                                  Horse and buggy de Leroy Anderson.
                                               Canción: O progreso

Canción: Catro vellos mariñeiros

Practica-la frauta doce das notas si-do´-re´ na canción Ai vén o maio.
Familia de vento-madeira cunha lingüeta.
Pequena percusión nos ditos populares.

A máquina de escribir de Leroy Anderson.
Peza folk de Milladoiro e peza rock de Siniestro Total

Practicar coa frauta doce as notas re-mi-fa-sol-la-si-do´ na canción Heime de casar 
cun vello.

                         CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Utiliza-la  notación  musical  para  a  lectura  de  esquemas  rítmicos  e  melódicos 
sinxelos traballados habitualmente na aula.
Trátase  de  saber  se  o  alumno  asocia  os  sons  á  grafía  musical  e  se  é  capaz  de 
interpretala e utilizala como medio de comunicación.

 Identificar  algúns  elementos  da  linguaxe  musical  (timbre,  ritmo,  velocidade, 
dinámica, etc.).
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Con este criterio preténdese avalia-lo coñecemento da linguaxe musical, así como 
os compoñentes dunha obra musical sinxela.

 Utilizar  axeitadamente  os recursos expresivos da voz como instrumentos  para a 
improvisación e para o canto.
Con  este  criterio  avalíase  o  grao  que  o  alumno  logrou  no  manexo  técnico  e 
expresivo da voz, e a participación desinhibida no canto individual e colectivo.

 Responder en situacións de improvisación a fórmulas rítmicas e melódicas sinxelas, 
utilizando  algún  dos  recursos  expresivos  musicais  (movemento  e  danza,  voz  e 
instrumentos).
Con este criterio trátase de comprobar o grao de axuste ou precisión nas actividades 
de movemento que requiran unha resposta  individual  e de grupo, a destreza no 
manexo  de  instrumentos  musicais,  o  grao  de  precisión  para  executar  ritmos 
propostos e a utilización das súas posibilidades vocais.

MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (final 
de ciclo)
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

• Cadernos  de música a súa realización  será  realizada dentro dun orde e 
limpeza. Así como a realización de traballos `por parte do alumno/a.

• traballo persoal do alumo/a na aula
• O comportamento  e actitude na aula.
• Revisión do libro
• Daráse especial importancia  ao interese do alumno/a en clase pola area 

musical.
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