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1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 
 
B1.1 Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais , 
obxectos , sons e instrumentos presentes no contexto natural. 

B1.1.1 Discrimina timbres de sons relacionados co súa vida cotiá 

B1.1.2. Diferenza duracións, alturas e intensidades. 

B1.1.3. Utiliza aplicación informáticas e xogos para a discriminación auditiva das 
diferentes calidades do son. 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría B13.1. Coñece algúns compositores e relaciónalos coas súas obras 

 
 
B1.4. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes elementos dunha 

obra musical. 

B1.4.1 Coñece e identifica os elementos básicos da linguaxe musical : longo, curto, 

forte, piano, agudo, grave, son, silencio,pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, 

branca e negra 

B1.4.3.Utiliza aplicacións informáticas para realizar actividades musicais. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e 
doutros obxectos, manipulando materiais como fonte do son. 

B2.1.1. Interpreta esquemas rítmicos sinxelos, con negras e corcheas. 

B2.1.2 Identifica esquemas rítmicos interpretados. 

B2.2 Interpretar un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 
B2.2.1. Interpreta individualmente e en grupo as cancións traballadas na aula sen 
forzar a voz. 

B2.3 Reproducir e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o 
corpo ou con instrumentos de percusión, 

B2.3.1. Acompaña cancións e recitacións con pequenos obstinatos rítmicos e con 
material de pequena percusión 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

B3.1 Realizar pequenas coreografías. 3.1.1 Realiza pequenas coreografías adecuando o movementos corporal coa 
música. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados na 
observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
materia, vídeos enviados... se terán en conta para mellorar as calificacións 
• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de correos, 
videoconferencias para garantir que están repasando. Como o plantexado é 
reforzo, se amosan interese, poden superar a materia. 
Neste nivel non hai ningún alumno/a coa materia suspensa. 

Instrumentos: 

 
•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados na 
observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola materia, 
vídeos enviados... se terán en conta para mellorar as calificacións. 

 
Cualificación 

final 

Terase en conta as cualificacións obtidas nas dúas avaliacións anteriores, 
facéndose unha media aritmética, que poderá ser mellorada atendendo á 
participación e o esforzo feito polos alumnos durante todo o curso e tamén neste 
terceiro trimestre. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma 
satisfactoria as actividades de repaso, reforzo, recuperación e ampliación dos 
primeiros trimestres. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 
 
 
 

Actividades 

A maior parte das actividades programadas para este 3º trimestre, son de 
reforzo do traballado na aula ao longo das dúas primeiras avaliacións, e 
seguen tendo o mesmo carácter lúdico das feitas presencialmente. 

 
Teñen caracter diverso, dende cancións, coreografías, xogos de linguaxe 

musical ,musicogramas e novas partituras instrumentais ,cun grao similar 
de dificultade 
. 
A novidade e que algunhas delas están plantexadas para poderse facer 

en familia ou ben sos. 
Con carácter voluntario se plantexa algunha actividade de ampliación, por 

suposto, non avaliable. 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Non teño constancia, por parte dos titores, de alumnos/as sen 
conectividade na casa, polo que todas as actividades propostas se 
publican no blog de música https://osondafraga.blogspot.com/, no que se 
especifican por cursos. Cando se publican novas actividades, se envía 
comunicación ás familias por correo Abalar. 

O alumnado envía videos cos seus progresos á conta de correo creada 
para tal efecto, wenceslaocanta@gmail.com., así como as suas dúbidas ou 
necesidades. 
Tamén estou en contacto con eles polos comentarios que deixan nas 
entradas do blog. 

 
 
 

Materiais e recursos 

 
• Blog de música osondafraga.blogspot.com.es, no que se recollen 

todos os contidos e actividades realizadas na aula. É o noso “libro de 
texto”, que eles poden usar tamén na casa. 

 
• Carpeta de música, con material en papel, tanto de teoría da Música como 

partituras, canción… 

 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 

 
Comunicarase por Tokapp e Abalar móvil a súa publicación na Páxina Web 

Publicidade Será publicada na páxina web do centro 
(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 
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2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 
 

• B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características do 

materiais,obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural. 

• B1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, 

dos obxectos, dos animais e da voz. 

• B1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

• B1.1.4 Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva 

das calidades do son. 

• B.1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantis. 

 
 

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

• B1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas 

obras. 

• B1.3.2. Coñece as figuras do director/a da orquestra, instrumentista e 

público. 

 
 
 

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

elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter) 

• B1.5.1. Coñece, identifica e representa elemento 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. 

• B1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades 

musicais. 

• B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias instrumentais. • B1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos e clasifícaos por familias 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
• B2.1.Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e 
doutros obxectos, manipulando materiais como fonte do son 

• B2.1.1. Interpreta esquemas rítmicos sinxelos, con negras e corcheas. 

• B2.1.2. Identifica esquemas rítmicos interpretados. 

• B2.2 Coñecer instrumentos de percusión indeterminada. 
• B2.2.1. Consegue tocar algún fragmento rítmico con instrumentos de 
percusión indeterminada. 

 
• B2.3. Interpretar un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

• B2.3.1. Interpreta individualmente e en grupo as cancións traballadas na aula 
sen forzar a voz. 

• B2.3.2. Mostra interese por mellorar a afinación facendo de xeito consciente 
o proceso da respiración. 

 
 

• B2.4.Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo ou con instrumentos de percusión. 

• B2.4.1. Acompaña cancións danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

• B2.4.3.Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negra e silencios de 
negra. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. MÚSICA, DANZA E MOVEMENTO 

• B3.1 Realizar pequenas coreografías. 
• B3.1.1 Realiza pequenas coreografías adecuando o movementos corporal coa 

música. 

• B3.2 Coñece e valora as posibilidades expresivas do corpo mediante o 
movemento. 

• B3.2.2 Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos 

coa música. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados na 
observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 

asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as calificacións 

• Neste nivel non hai ningún alumno/a coa materia suspensa. 

Instrumentos: 
•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados na 

observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 

asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 
Cualificación 

final 

 
Terase en conta as cualificacións obtidas nas dúas avaliacións anteriores, 
facéndose unha media aritmética, que poderá ser mellorada atendendo á 
participación e o esforzo feito polos alumnos durante todo o curso e tamén 
neste terceiro trimestre. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de 
forma satisfactoria as actividades de repaso, reforzo, recuperación e ampliación 
dos primeiros trimestres. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 
 
 
 

Actividades 

A maior parte das actividades programadas para este 3º trimestre, son 
de reforzo do traballado na aula ao longo das dúas primeiras avaliacións, 
e seguen tendo o mesmo carácter lúdico das feitas presencialmente. 

 
Teñen caracter diverso, dende cancións, coreografías, xogos de linguaxe 

musical ,musicogramas, ritmos...cun grao similar de dificultade aos 
traballados na aula. 
. 
A novidade e que algunhas delas están plantexadas para poderse facer 

en familia ou ben sos. 
Con carácter voluntario se plantexa algunha actividade de ampliación, 

por suposto, non avaliable. 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Non teño constancia, por parte dos titores, de alumnos/as sen 
conectividade na casa, polo que todas as actividades propostas se 
publican no blog de música https://osondafraga.blogspot.com/, no que se 
especifican por cursos. Cando se publican novas actividades, se envía 
comunicación ás familias por correo Abalar. 

O alumnado envía videos cos seus progresos á conta de correo creada 
para tal efecto, wenceslaocanta@gmail.com., así como as suas dúbidas 
ou necesidades. 
Tamén estou en contacto con eles polos comentarios que deixan nas 
entradas do blog. 

 
 
 

Materiais e recursos 

 
•Blog de música osondafraga.blogspot.com.es, no que se recollen 

todos os contidos e actividades realizadas na aula. É o noso “libro de texto”, 
que eles poden usar tamén na casa. 

 
•Carpeta de música, con material en papel, tanto de teoría da Música como 

partituras, canción… 

 
 
 

 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móvil a súa publicación na Páxina 
Web 

Publicidade Será publicada na páxina web do centro 
(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B1.1.1. Valora o silencio como necesario para a audición musical. 

B1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento tanto en audicións 

e representacións musicais como cando participan os seus compañeiros. 

B1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e 
calidades do son do contexto. 

B1.2.2. Describe calidades dos sons escoitados. 

 
 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

B1.3.1. Distingue tipos de 
voces : femininas, masculinas e brancas, 

B1.3.2. Identifica e clasifica en familias os instrumentos que participan nunha 
audición. 

B1.3.3. Identifica as variacións de intensidade nunha obra musical. 

 
B1.3.4.Discrimina entre agrupacións vocais e instrumentais. 

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

B1.4.1. Establece una relación entre o que escoita e representación nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela. 



 
 
 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

Grafía convencional : figuras (negra, corchea, silencio), notas ( escala de do), 
pentagrama, liña divisoria, compás (binario, ternario), dobre barra e dous 

puntos. 

B2.1.1. Le e interpreta unha partitura sinxela escrita en linguaxe musical 
convencional en clave de sol. 

B2.1.2. Coñece as partes da frauta doce. 

B2.1.3 Interpreta pezas musicais coa frauta doce coas notas da man esquerda. 

B2.1.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos 
con e sen acompañamento 

B2.1.5 Identifica e interpreta esquemas rítmicos sinxelos. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 
B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza. 

B3.1.1. Escenifica unha danza ou coreografía sinxela en grupo. 

B3.1.2. Axusta o propio movemento ao espazo e aos demais nos desprazamentos. 

 
 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e 
doutras culturas 

B3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

B3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 

 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 

• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de 
correos, videoconferencias para garantir que están repasando. Como o 
plantexado é reforzo, se amosan interese, poden superar a asignatura. 

Instrumentos: 

 
•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 

 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 
• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de 
correos, videoconferencias para garantir que están repasando. Como o 
plantexado é reforzo, se amosan interese, poden superar a asignatura. 

 
Cualificación 

final 

Terase en conta as cualificacións obtidas nas duas avaliacións 
anteriores, facéndose unha media aritmética, que poderá ser mellorada 
atendendo á participación e o esforzo feito polos alumnos durante todo o 
curso e tamén neste terceiro trimestre. Subirase 1 punto a aqueles 
alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de repaso, 
reforzo, recuperación e ampliación dos primeiros trimestres. 



 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
Actividades 

A maior parte das actividades programadas para este 3º trimestre, 
son de reforzo do traballado na aula ao longo das dúas primeiras 
avaliacións, e seguen tendo o mesmo carácter lúdico das feitas 
presencialmente. 

 
Teñen caracter diverso, dende cancións, coreografías, xogos de 

linguaxe musical ,musicogramas e novas partituras instrumentais 
,cun grao similar de dificultade 
. 
A novidade e que algunhas delas están plantexadas para poderse 

facer en familia ou ben sos. 
Con carácter voluntario se plantexa algunha actividade de 

ampliación, por suposto, non avaliable. 

 
 
 

 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Os titores informan de tres alumnos/as neste nivel que están 
pendentes de conectividade na casa, e que están preto de ter acceso 
a internet, polo que todas as actividades propostas se publican no 
blog de música https://osondafraga.blogspot.com/, no que se 
especifican por cursos. 

Se a situación tardara en resolverse, faríaselles chegar material 
impreso. 

Cando se publican novas actividades, se envía comunicación ás 
familias por correo Abalar. 

O alumnado envía videos cos seus progresos á conta de correo 
creada para tal efecto, wenceslaocanta@gmail.com., así como as 
suas dúbidas ou necesidades. 
Tamén estou en contacto con eles polos comentarios que deixan nas 
entradas do blog. 

 
 
 
 
Materiais e recursos 

 
•Blog de música osondafraga.blogspot.com.es, no que se recollen 

todos os contidos e actividades realizadas na aula. É o noso “libro de 
texto”, que eles poden usar tamén na casa. 

 
•Carpeta de música, con material en papel, tanto de teoría da Música 

como partituras, canción… 

 
•Frauta doce 

 
 
 
 

4.Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móvil a súa publicación na 
Páxina Web 

Publicidade Será publicada na páxina web do centro 
(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 

https://osondafraga.blogspot.com/
mailto:wenceslaocanta@gmail.com


 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

•B1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

•B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e 

calidades do son do contexto 

•B1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

•B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

•B1.3.1. Distingue tipos de instrumentos, 

•B1.3.3.Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

•B1.4 Coñecer e identificas as principais familias dos instrumentos, amosando 
interese por coñecer instrumentos doutras culturas. 

•B 1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivos os instrumentos. 

•B 1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

•B1.5. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical, así 
como rexistros e aplicacións informáticas para a análise e a produción musical. 

•B1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e un musicograma ou nunha 
partitura sinxela 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
 

•B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos,utilizando a linguaxe 
musical, así como valorar o traballo feito, avaliar o resultados e propor accións 

de mellora. 

 
•B2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

•B2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

•B2.1.3 Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos 

con e sen acompañamento. 



 

  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 
• B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

• B3.1.1.Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

• B3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa 
forma interna dunha obra musical de forma sinxela . 

 

 
• B3.2. Interpretar un repertorio básico de 
danzas propias da cultura galega e doutras culturas 

• B3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando interpreta danzas. 

• B3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas e valora a súa 
achega ao patrimonio artístico e cultural 

• B3.2.3.Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 

• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de 
correos, videoconferencias para garantir que están repasando. Como o 
plantexado é reforzo, se amosan interese, poden superar a asignatura. 

Instrumentos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 
• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de 
correos, videoconferencias para garantir que están repasando. Como o 
plantexado é reforzo, se amosan interese, poden superar a asignatura. 

 
Cualificación 

final 

Terase en conta as cualificacións obtidas nas dúas avaliacións 
anteriores, facéndose unha media aritmética, que poderá ser mellorada 
atendendo á participación e o esforzo feito polos alumnos durante todo o 
curso e tamén neste terceiro trimestre. Subirase 1 punto a aqueles 
alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de repaso, 
reforzo, recuperación e ampliación dos primeiros trimestres. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
Actividades 

A maior parte das actividades programadas para este 3º trimestre, 
son de reforzo do traballado na aula ao longo das dúas primeiras 
avaliacións, e seguen tendo o mesmo carácter lúdico das feitas 
presencialmente. 

 
Teñen caracter diverso, dende cancións, coreografías, xogos de 

linguaxe musical ,musicogramas e novas partituras instrumentais 
,cun grao similar de dificultade 
. 
A novidade e que algunhas delas están plantexadas para poderse 

facer en familia ou ben sos. 
Con carácter voluntario se plantexa algunha actividade de 

ampliación, por suposto, non avaliable. 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Non teño constancia, por parte dos titores, de alumnos/as sen 
conectividade na casa, polo que todas as actividades propostas se 
publican no blog de música https://osondafraga.blogspot.com/, no 
que se especifican por cursos. Cando se publican novas actividades, 
se envía comunicación ás familias por correo Abalar. 

O alumnado envía videos cos seus progresos á conta de correo 
creada para tal efecto, wenceslaocanta@gmail.com., así como as 
suas dúbidas ou necesidades. 
Tamén estou en contacto con eles polos comentarios que deixan nas 
entradas do blog. 

 
 
 
 
Materiais e recursos 

 
•Blog de música osondafraga.blogspot.com.es, no que se recollen 

todos os contidos e actividades realizadas na aula. É o noso “libro de 
texto”, que eles poden usar tamén na casa. 

 
•Carpeta de música, con material en papel, tanto de teoría da Música 

como partituras, canción… 

 
•Frauta doce 

 
 
 

 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móvil a súa publicación na 
Páxina Web 

Publicidade Será publicada na páxina web do centro 
(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 

https://osondafraga.blogspot.com/
mailto:wenceslaocanta@gmail.com


 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e 
calidades dos sons do contexto. 

B1.2.1. Describe e da información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto 

 
B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e 

describir os elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen 

B1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 

B1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras 
a escoita de obras musicais. 

B1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

B1.3.4. Identifica e utiliza 
correctamente os elementos da linguaxe musical traballados. 

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar 
as principais características de instrumentos doutras culturas 

B1.5.1. Identifica de xeito 
visual e auditivo os instrumentos máis común 

B1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe musical, valorar o traballo feito, avaliar o resultado e 
propor accións de mellora 

B 2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 

B 2.1.3 Desenvolve destrezas básicas para a correcta utilización da frauta doce. 

B 2.1.4 Interpreta coa frauta partituras utilizando a man esquerda ( notas sol,la, si, 

do, re) e a man dereita (notas fa,mi,re,do) 

B 2.1.5 Identifica os elementos da linguaxe musical convencional: notas, claves, 
figuras e estruturas rítmicas 

B 2.1.6. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, 
con e sen acompañamento 



 

  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

B3.1. pregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación 
coas demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de 
xeito lúdico 

B 3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos 
e emocións, e como forma de interacción social. 

B 3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas. 
B 3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 

• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de 
correos,videoconferencias para garantir que están repasando. Como o 
plantexado é reforzo, se amosan interese, poden superar a asignatura. 
Neste nivel non hai ningún alumno coa materia suspensa. 

Instrumentos: 

 
•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 
Cualificación 

final 

Terase en conta as cualificacións obtidas nas dúas avaliacións 
anteriores, facéndose unha media aritmética, que poderá ser mellorada 
atendendo á participación e o esforzo feito polos alumnos durante todo o 
curso e tamén neste terceiro trimestre. Subirase 1 punto a aqueles 
alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de repaso, 
reforzo, recuperación e ampliación dos primeiros trimestres. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
Actividades 

A maior parte das actividades programadas para este 3º trimestre, 
son de reforzo do traballado na aula ao longo das dúas primeiras 
avaliacións, e seguen tendo o mesmo carácter lúdico das feitas 
presencialmente. 

 
Teñen caracter diverso, dende cancións, coreografías, xogos de 

linguaxe musical ,musicogramas e novas partituras instrumentais 
,cun grao similar de dificultade 
. 
A novidade e que algunhas delas están plantexadas para poderse 

facer en familia ou ben sos. 
Con carácter voluntario se plantexa algunha actividade de 

ampliación, por suposto, non avaliable. 

 
 

 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado deste nivel ten ordenador Edixgal 
Non teño constancia, por parte dos titores, de alumnos/as sen 
conectividade na casa, polo que todas as actividades propostas se 
publican no blog de música https://osondafraga.blogspot.com/, no 
que se especifican por cursos. Cando se publican novas actividades, 
se envía comunicación ás familias por correo Abalar. 

O alumnado envía videos cos seus progresos á conta de correo 
creada para tal efecto, wenceslaocanta@gmail.com., así como as 
suas dúbidas ou necesidades. 
Tamén estou en contacto con eles polos comentarios que deixan nas 
entradas do blog. 

 
 
 
 
Materiais e recursos 

 
•Blog de música osondafraga.blogspot.com.es, no que se recollen 

todos os contidos e actividades realizadas na aula. É o noso “libro de 
texto”, que eles poden usar tamén na casa. 

 
•Carpeta de música, con material en papel, tanto de teoría da Música 

como partituras, canción… 
 

•Frauta doce 

 
 
 

 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móvil a súa publicación na 
Páxina Web 

Publicidade Será publicada na páxina web do centro 
(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 

https://osondafraga.blogspot.com/
mailto:wenceslaocanta@gmail.com


 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

▪ EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural 

e social, utilizando un vocabulario preciso. 

▪ B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

▪ EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, tras a escoita de obras 
musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas. 

▪ B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da 

canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

▪ EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións 

diversas. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
▪ B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 

musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo a 

responsabilidade na interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que asuma a dirección. 

▪ EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos, diferentes rexistros da voz, e 
agrupacións vocais e instrumentais. 

▪ EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

▪ 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 e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e 
valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

▪ EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por 
traballar para corrixilos. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E 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. 

▪ EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de interacción social. 

▪ EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

• Contacto directo cos alumnos coa materia non superada, a través de 
correos, videoconferencias para garantir que están repasando. Como o 
plantexado é reforzo, se amosan interese, poden superar a asignatura. 
Neste nivel non hai ningún alumno/a coa materia suspensa. 

Instrumentos: 
 

•Cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres do curso, baseados 
na observación directa na aula e en probas obxectivas feitas. 
•Contacto co alumnado neste terceiro trimestre, interese amosado pola 
asignatura, videos enviados... se terán en conta para mellorar as 
calificacións 

 
Cualificación 

final 

Terase en conta as cualificacións obtidas nas dúas avaliacións 
anteriores, facéndose unha media aritmética, que poderá ser mellorada 
atendendo á participación e o esforzo feito polos alumnos durante todo o 
curso e tamén neste terceiro trimestre. Subirase 1 punto a aqueles 
alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de repaso, 
reforzo, recuperación e ampliación dos primeiros trimestres. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
Actividades 

A maior parte das actividades programadas para este 3º trimestre, 
son de reforzo do traballado na aula ao longo das dúas primeiras 
avaliacións, e seguen tendo o mesmo carácter lúdico das feitas 
presencialmente. 

 
Teñen caracter diverso, dende cancións, coreografías, xogos de 

linguaxe musical ,musicogramas e novas partituras instrumentais 
,cun grao similar de dificultade 
. 
A novidade e que algunhas delas están plantexadas para poderse 

facer en familia ou ben sos. 
Con carácter voluntario se plantexa algunha actividade de 

ampliación, por suposto, non avaliable. 

 
 

 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado deste nivel ten ordenador Edixgal 
Non teño constancia, por parte dos titores, de alumnos/as sen 
conectividade na casa, polo que todas as actividades propostas se 
publican no blog de música https://osondafraga.blogspot.com/, no 
que se especifican por cursos. Cando se publican novas actividades, 
se envía comunicación ás familias por correo Abalar. 

O alumnado envía videos cos seus progresos á conta de correo 
creada para tal efecto, wenceslaocanta@gmail.com., así como as 
suas dúbidas ou necesidades. 
Tamén estou en contacto con eles polos comentarios que deixan nas 
entradas do blog. 

 
 
 
 
Materiais e recursos 

 
•Blog de música osondafraga.blogspot.com.es, no que se recollen 

todos os contidos e actividades realizadas na aula. É o noso “libro de 
texto”, que eles poden usar tamén na casa. 

 
•Carpeta de música, con material en papel, tanto de teoría da Música 

como partituras, canción… 
 

•Frauta doce 

 
 
 

 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móvil a súa publicación na 
Páxina Web 

Publicidade Será publicada na páxina web do centro 
(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 

 

https://osondafraga.blogspot.com/
mailto:wenceslaocanta@gmail.com

