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1.- SELECCIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE que se pretenden facer ao longo deste curso, repartidos nos tres 

trimestres, ben presencialmente ou, si fóra preciso, a distancia. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 b 
B1.1. Calidades do son: timbre,duración, 
altura e intensidade. 
B1.2. Identificación de trazos distintivos 
de sons do contexto natural e social. 
B1.3. Representación corporal e gráfica 
das diferentes características dos sons. 
B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 
informáticas educativas sinxelas para a 
discriminación auditiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 CECC 

 CAA 

 
B1.1.2.Diferenza duracións, 
alturas e intensidades. 
 

 CCEC 

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

 CCEC 

 CD 

 
B1.1.4.Representa 
graficamente as distintas 
calidades dos sons:curto/longo, 
forte/piano, agudo/grave, 
ascendente /descendente. 

 CCEC 

 CMCT 

 j 

 b 

B1.6.Audición de pezas vocais e 
identificación de voces femininas e   
masculinas. 

 B1.1.5.Discrimina diferentes 
tipos de voces 

 CCEC 
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B1.7. Recoñecemento visual e auditivo, 
e denominación dalgúns instrumentos 
de pequena percusión utilizados na 
aula. 

B1.1.6. Discrimina auditiva e 
visualmente instrumentos de 
pequena percusión 

 CCEC 

 j 

 a 

B1.8. Audición de  contos musicados, 
pezas vocais e instrumentais. 
 

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

B1.2.1.Escoita  en silencio as 
actividades musicais que o 
requiran. 
 

 CCEC 

 CSC 

B1.2.3 Ten  interese por 
aprender. 

 CAA 

 j B1.9. Audición activa e recoñecemento 
dunha selección de pezas musicais 
breves. 
 

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

B13.1.Coñece  algúns 
compositores e relaciónalos 
coas súas obra 
 

 CCEC 

 j 

 e 

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

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

B1.4.2 Utiliza o vocabulario 
básico musical adaptado ao 
seu nivel. 
 

 CCL 

 CCEC 

 j 

 e 

B1.12. Elementos da música: tempo e 
dinámica. 
B1.13. Distinción e representación 
corporal ou gráfica dalgúns elementos 
da música escoitada. 
 

B1.5.Identificar e expresar  a 

través de diferentes linguaxes 
elementos dunha obra 
musical. 
 

B1.5.1 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 
 

 CCEC 

 CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

BLOQUE 2.INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

B2.1. Exploración das posibilidades 
sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 
B2.2. Construción de instrumentos 
musicais sinxelos con obxectos de uso 
cotiá. 
 
 

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. 

 CCEC 

 CMCT 

 CAA 

B2.1.2Identifica  esquemas 
rítmicos interpretados. 

 CCEC 

 CMCT 

 CAA 

B2.2.3 Elabora  instrumentos 
con materiais de reciclaxe. 

 CAA 

 CSC 

 j 

 k 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 
respiración, dicción e coordinación. 
B2.4. Interpretación e memorización de 
cancións infantís, adiviñas e rimas ao 
unísono. 
 

B2.2Interpretar un pequeno 
repertorio de cancións 
sinxelas. 
 

B2.2.1. Interpreta 
individualmente e en grupo as 
cancións traballadas na aula 
sen forzar a voz. 

 CSC 

 CCEC 
 

B2.2.2. Mostra interese por 
mellorar a afinación 

 CAA 

B2.2.3. Le e interpreta con 
ritmo: rimas, trabalinguas e 
adiviñas 
 

 CCEC 

 CCL 

 CMCT 

 j 

 b 

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  

B2.3Reproducir  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 

 CCEC 

 CMCT 

 CCL 

B2.3.2. Procura o axuste da 
entoación e o ritmo na 
instrumentación. 

 CCEC 

 CMCT 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

 j 

 b 

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. 

 B2.3.3.Crea pequenos 
esquemas rítmicos con 
brancas, negra e silencios de 
negra. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCT 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 j 

 b 

 d 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 
movemento: mobilización funcional, 
movementos fundamentais de 
locomoción e deseños no espazo. 
 

B3.1 Realizar pequenas 
coreografías. 

3.1.1 Realiza pequenas 
coreografías adecuando o 
movementos corporal coa 
música. 
 

 CCEC 

 CAA 

B3.1.2 Axústase  ás 
actividades de expresión grupal  
 
 

 CCEC 

 CSC 



2. Metodoloxía - Principios metodolóxicos 

 
A metodoloxía das clases de música vese moi condicionada pola 

situación actual de pandemia que vivimos neste curso 2020/2021.Hai que ter 
en conta a distancia física de polo menos metro e medio que teñen que manter 
os alumnos de separación entre sí, a restricción da mobilidade en espazos 
pechados, o uso restrinxido de elementos compartidos, que hai que desinfectar 
continuamente, e o pouco recomendable que é facer actividades de entoación 
nos recintos pechados. Por todo iso, hai que resaltar as seguintes 
consideracións: 

- A aula de música ventilarase antes e despois de cada sesión, 
mantendo todas as ventás abertas mentres haxa alumnado nela. 

- Non se pode abrir a porta porque se molestaría ás outras aulas. 
- Antes de sentarse, os alumnos/as desinfectarán as mans con xel 

hidroalcohólico. 
- As actividades de canto farémolas no exterior, sempre que o tempo 

o permita polo que, lamentablemente, se verán reducidas. 
- O mesmo sucede coas actividades de danza e coreografías. 

Seleccionaranse aquelas que se realicen individualmente, sen 
ningunha interacción entre os alumnos/as. 

- A disposición física dos elementos da aula varía radicalmente; a 
disposición das cadeiras do alumnado é, este ano,  en fila india, coa 
separación que marca o protocolo. En ningún momento faremos 
desprazamentos pola aula. 

- Limitación do uso dos instrumentos de percusión que temos, e si se 
utilizan nalgunha clase, se desinfectarán antes e despois. 
 
Tendo en conta todo o anterior, tentaremos facer actividades que 
sexan de caracter lúdico, cunha metodoloxía activa, onde o 
alumnado será protagonista dos seus avances no proceso de 
aprendizaxe. 
Usaremos materiais dixitais( vídeos do blog de música con xogos, 
audicións, musicogramas...), tamén fichas que estarán fotocopiadas 
con moita anterioridade e se lles pedirá aos alumnos que aporten un 
material concreto da casa, para facer percusións. 
 

No caso dun novo confinamento, seguiremos traballando 
co blog de música e a través das aulas virtuais . Se algún 
alumno non pode asistir ao cole, se lle facilitará tarefa por 
estes medios e farase un seguimento da súa evolución, a 
través do espazo Abalar, correos electrónicos coas 
familias, contacto telefónico...Se non dispoñen de medios 
dixitais buscaráse a fórmula para que lles cheguen as 
tarefas a casa. 
 
 
 

Por último, resaltar a importancia que terán os temas transversais; a 
través dos mesmos fomentaranse valores como o respecto, a tolerancia, o 
cumprimento das normas “especiais” deste curso, o valor do esforzo e o 
traballo etc. Trátase de que medren como persoas a través da música e de que 
a disfruten. 

 
Os principios nos que  está baseada a programación son os seguintes: 



 

 Partirase do nivel de desenrolo do alumnado, nos seus distintos aspectos, 
para construir a partir de aí novas aprendizaxes. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte as 
aprendizaxes mecánicas. 

 Tratarase de fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración 
de conclusións con respecto ao que aprenden, de xeito que o alumnado 
recoñeza o progreso respecto a os seus coñecementos. 

 Propiciaranse oportunidades de poñer en práctica o aprendido, co fin de  
que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 

 Tratarase de desenrolar as capacidades xerais, competencias claves e 
específicas por medio do traballo na área. 
 

Todos os anteriores principios tratan de lograr  que o alumnado sexa capaz de 
aprender de xeito autónomo. 

 

 
 
 
 
 
3. Materiais e recursos didácticos 

 
Os materiais que se van a utilizar serán os seguintes: 
 

 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. 

 Aula virtual, en caso de ser necesario. 

 Fichas fotocopiables que sirvan de reforzo e ampliación. Serán 
fotocopiadas con antelación para cumprir as medidas de hixiene axeitadas. 

 Ordenador portátil 

 Pantalla  

 Guitarra 

 Instrumentos de  pequena percusión. 

 Material elaborado: pentagramas, claves de sol, figuras musicais, etc 

 CDS gravados para usar no exterior. 

 Bolsa de tela con material diverso ( vaso de plástico, culleres de madeira, 
tapóns de plástico, chapas, palillos...) que se lles pedirá a todo alumnado. 

 
 
 
4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 Farase  unha avaliación inicial ao comezo do curso co fin de  poder comprobar o grao 

de adquisición dos contidos do curso anterior  e os coñecementos adquiridos polos  alumnos; 

empezaremos cun repaso que se prolongará ao longo do mes de setembro para asentar as 

bases de aprendizaxe dos novos contidos. 

 



A avaliación ao longo do curso será global e continua, sempre que a tendencia do alumno sexa 

a de manterse ou mellorar ao longo do curso; se algún alumno/a, no caso de confinamento, 

se desliga da asignatura, non entregando as tarefas propostas, ou facéndoo fora de 

prazo, non obterá unha calificación positiva da mesma, no trimestre afectado, e si é no 

último trimestre, non superará os obxectivos ao final do curso. 

O traballo e interese do alumno terá que ser  continuo nos tres trimestres. 

 

Asemade, a avaliación terá carácter formativo e estará baseada na: 

- Observación directa do alumno ( participación na aula, respeto das normas, interese por 

mellorar, esforzo amosado) 

Se non fora posible, por estar confinados todos, ou algún alumno en concreto, teráse en 

conta a execución e entrega dos traballos solicitados, respeto polos prazos asignados 

para a entrega das tarefas, interese pola asignatura. 

 

- Coñecementos adquiridos, normalmente a partir de preguntas na aula, orais ou escritas. 

En caso de confinamento, a partir de vídeos ou tarefas que se lles solicite,  participación 

en videoconferencias, probas online... 

Se algún alumno non ten acceso ou medios para conectarse a internet, se buscará a 

maneira de entregarlle tarefas e de recibilas para a súa avaliación. 

 

- Valoración da capacidade, interese, actitude,  sociabilidade e corrección no trato. 

 

- Interpretación de danzas sinxelas. 

 

 

- Execución de ritmos sinxelos con percusión corporal ou pequena percusión 

 

- Fichas avaliación . 

 Todo isto permitirá establecer un seguimento continuo das aprendizaxes, permitindo ao 

profesor apreciar os progresos e dificultades do alumnado. 

 

 



Para a avaliación do alumnado os criterios, instrumentos e porcentaxes que se aplicarán 

son os seguintes: 

 

 

ÁREA 

 

CRITERIOS 

CUALIFIC. 

 

INSTRUMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN 

 

PORCENTAXE 

 

Educación 

Artística/Música 

Traballo 

diario 

Actitude 

persoal. 

- Participación activa na aula, 
evaluada a partir da 
observación do profesor. 

- Atención e concentración 

nas actividades propostas 

- Esforzo e interese por 

aprender e mellorar. 

- Asistencia á aula co material 

axeitado. 

- Realización e entrega en 

prazo, das tarefas 

complementarias propostas. 

- Coidado do material común 
e individual. 

- Cumprimento das normas 
de convivencia . 

50% 

Probas 

- Orais. 

- Escritas. 

- Rítmicas (Movemento) 

- Auditivas 

- Entoación 

50% 

 

Observación: Para calcular a nota de Educación Artística farase a media entre 
Ed. Plástica e Música. 

 

 Criterios de cualificación. 

Seguirase o establecido no artigo 12  da Orde do 9 de setembro  de 2014,  pola que se regula a 
avaliación na  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A citada Orde determina que os resultados da avaliación expresaranse nos seguintes termos: 

Cualificación negativas: 

-Insuficiente (IN)  coa cualificación numérica:1,2,3  ou 4, sen decimais. 
 

 



Cualificacións positivas: 

- Suficiente (SU),cualificación numérica: 5 sen decimais. 

-  Ben (BE), cualificación numérica : 6 sen decimais. 

- Notable (NT), cualificación numérica: 7 ou 8 sen decimais.  

-  Sobresaliente (SB), cualificación : 9 ou 10  sen decimais. 
 

5. Procedementos para avaliar a propia programación 

Co  fin de avaliar a propia programación e establecer estratexias de mellora da 
programación didáctica cubrirase a seguinte estatística  de avaliación: 

 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de 
mellora 

Desenrolo dos  
obxectivos 

   

Adquisición 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Recursos    
Realización das tarefas    
Ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
 

 

 

 

 
6. Mínimos esixibles 

 
Bloque 1. Escoita 

 

- Diferenciar sons do entorno 

- Discriminar auditivamente o son dos instrumentos de percusión traballados na 
aula. 

- Coñecemento e aplicación das normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

- Coñecer as cualidades do son traballadas na aula 

- Discriminar voces femeninas e masculinas. 
 
 
 
 



 
 
Bloque 2. Interpretación e creación musical 
 

- Utilizar a voz como instrumento de expresión e comunicación musical. 

- Cantar algunha das cancións traballadas na aula. 

- Repetir   esquemas rítmicos sinxelos. 

- Marcar a pulsación con instrumentos de pequena percusión. 

- Diferenciar liñas e espazos.  

- Identificar  a clave de sol. 

- Coñecer o nome das notas musicais. 
 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza 

 

- Aprender algunha das coreografías traballadas. 
 
7. Medidas de atención á diversidade 
 

Tras a  avaliación inicial farase unha valoración do grupo. Se se detectan 
alumnos con necesidades específicas tomaranse de inmediato as medidas necesarias 
para que o seu desenrolo sexa óptimo e poidan acadar con éxito os obxectivos 
propostos. Poderanse tomar medidas ordinarias  e aplicalas a todo o grupo, tales 
como priorizar obxectivos e seleccionar contidos, utilizar estratexias metodolóxicas 
que favorezan a participación de todo o alumnado, etc.,  ou extraordinarias cando 
soamente  afecten a un alumno en particular. 

Dependendo das características do alumnado tomaranse as seguintes 
medidas: 

- Reforzo educativo puntual e esporádico a  aqueles  alumnos que o precisen 

- Apoio ao alumnado que promocionou con aprendizaxes non acadados. 

- Adaptacións curriculares significativas cando sexan necesarias 

- Atención específica a  aqueles alumnos de incorporación tardía ao sistema   
educativo. 

- Atención axeitada aqueles alumnos que presenten altas capacidades. 

- Adaptación dos materiais para o alumnado  con déficit de atención  

- Adaptación de materiais e actividades para o alumnado que presente algún tipo 
de discapacidade: auditiva, visual, motriz, etc. 
 
 

 

 
 
 
 
 
8. Programación de educación en valores 
 
 A música é un vehículo moi apropiado para traballar os valores, é  un 
instrumento educativo para a expresión de emocións e sentimentos. Na aula o 
alumnado participa en producións de forma cooperativa, establecen relacións sociais, 
e realizan traballo en equipo, aínda que este último punto, neste curso, non vai a ser 
moi doado debido á distancia de seguridade que hai que manter.  



 Ao longo do curso fomentaranse os seguintes valores: orden, responsabilidade, 
tolerancia, espíritu crítico, respecto, a paz, a igualdade, a interculturalidade, a 
autoestima e o esforzo. 

 
 
9. Accións de contribución ao proxecto lector 
 
 Dende a aula de música ,seguindo  o plan lector, participarase en actividades 
tales como aprendizaxe de :  

- Adiviñas 

- Trabalinguas 

- Cancións con retahilas.  

- Dramatizacións. 

- Lecturas relacionadas  coa á área 
 

10. Accións de contribución ao plan TIC 
 

Dado que hoxe en día as TICs están presentes en todos os acontecementos 
do noso entorno, a aula de música utilízaas como unha técnica instrumental primordial 
no proceso de aprendizaxe do alumnado, que implica tamén a adquisición da 
competencia clave: aprender a aprender. 

A aula de música dispón dunha pantalla e un proxector, e  o  uso das TICs 
facilita o traballo e a aprendizaxe.  

Temos creado un blog de música, ferramenta fundamental para o traballo 
diario, no que temos colgados todos os contidos dados na aula: 
osondafraga.blogspot.com.es. 

 
 

11. Accións de contribución ao proxecto lingüístico 
 

O Proxecto Lingüístico do Centro ten como obxectivo mellorar a competencia 
en comunicación lingüística e debe levarse a cabo de forma interdisciplinar 
transversal, e dicir, ten que desenrolarse  en todas as áreas do currículo e en todos os 
niveis educativos. 
Dende a aula de Música fomentarase a aprendizaxe de cancións tradicionais  do noso 
folclore.  
 
 
12. Accións de contribución ao plan de convivencia 
 

Na área de música  promoveránse os valores de respeto, tolerancia, 
compañerismo... co fin de fomentar a boa convivencia no centro Estimularase desde 
os primeiros niveis o coñecemento das capacidades individuais, a autocrítica e o 
respecto a entorno. Tratarase pois de cumprir todas as medidas recollidas no plan de 
convivencia e participar  nas propostas elaboradas polo equipo correspondente. 

 

 



 

 

1. SELECCIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE que se pretenden facer ao longo deste curso, repartidos nos tres 

trimestres, ben presencialmente ou, si fóra preciso, a distancia. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 J 

 b 

 B1.1.As calidades do son: timbre, 
duración, altura e intensidade. 

 B1.5. 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 . 
 
 
 

 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. 

 CECC 

 CAA 

 B1.1.2. Representa graficamente ou 
corporalmente estas calidades : son 
curto, longo, ascendente, e 
descendente, forte, piano, agudo e 
grave. 

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

 CD 

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

 CCEC 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGUNDO  DE PRIMARIA /MÚSICA. CURSO 2020/2021 

 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

 j 

 a 

 B1.7. Audición de pezas vocais e 
instrumentais . 

 

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

 B1.2.1. Respecta os tempos de 
silencio para o bo estudos dos sons 
e a escoita das audicións. 

 CSC 

 CCEC 

 B1.2.2. Respecta as opinións dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras, así como do 
profesorado 

 CCEC 

 CSC 

 j  B1.8 Audición activa e recoñecemento 
dunha selección de pezas musicais 
breves, de culturas e de estilos 
diferentes. 

 B1.9. Identificación das principais 
profesións relacionadas coa música e 
da actividades que se desenvolve nelas 
(dirección, instrumentista, público). 

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

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

 CCEC 

 

 B1.3.2.Coñece as figuras do 
director//ora de orquestra, 
instrumentista e público. 

 CCEC 

 j 

 e 
 

 B1.12.Elementos da música: tempo, 
dinámica e carácter. 

 B1.16. Pulso e acento. Compás 
binario. 

 B1.5.Identificar e 
expresar a través de 
diferentes linguaxes 
algúns dos elementos 
dunha obra musical 
(timbre,velocidade,inten- 
sidade 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. 

 CCEC 

 CAA 
 

 j 

 e 

 B1.17. As familias de instrumentos: 
vento, corda e percusión. 

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

 B1.6.1.Recoñece e identifica algúns 
instrumentos e clasifícaos por 
familias 

 CCEC 

 

 

 



 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  MUSICAL 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

 j 

 b 

 B2.1. Exploración das posibilidades 
sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 

 B2.2. Construción de instrumentos 
musicais sinxelos con obxectos de uso 
cotiá. 

 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. 

 CCEC 

 CMCT 

 B2.1.2.Identifica  esquemas 
rítmicos interpretados. 

 CCEC 

 CMCT 

 B2.2.3. Elabora  instrumentos con 
materiais de reciclaxe. 

 CAA 

 CSC 

 j  B2.3.Iniciación ó uso de instrumentos de 
percusión determinada. 

 B2.2 Coñecer 
instrumentos de 
percusión determinada. 

 B2.2.1.Consegue tocar algún 
fragmento melódico ou rítmico con 
instrumentos de percusión 
determnada. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

 B2.6. Interpretación e memorización de 
cancións infantís, adiviñas e rimas ao 
unísono. 

 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. 

 CSC 

 CCEC 

 B2.3.3. Le e interpreta con ritmo: 
rimas, trabalinguas e adiviñas 

 CCEC 

 

 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

 j 

 b 

 B2.6. Imitación de fórmulas rítmicas e 
melódicas. 

 B2.7. Lectura e interpretación de 
partituras breves e sinxelas con grafías 
non convencionais, e de esquemas 
rítmicos e melódicos elementais con 
notación tradicional. 

 B2.8. 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. 

 B2.9. Utilización da percusión corporal e 
dos instrumentos de pequena percusión 
como recursos para o acompañamento 
de textos,cancións e danzas. 

 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. 

 CCEC 

 CMCT 

 CCL 

 B2.4.2. Xoga a pregunta –resposta 
con motivos melódicos e rítmicos. 

 CCEC 

 CMCT 

 j 

 b 

 B.2.4.4. Elixe e combina ostinatos 
rítmicos sinxelos e efectos sonoros 
para o acompañamento de 
teitacións, cancións e pezas 
instrumentais con identificación da 
súa grafía. 

 CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 j 

 b 

 d 

 B3.1. Práctica de técnicas básicas do 
movemento: mobilización funcional, 
movementos fundamentais de 
locomoción e deseños no espazo. 

 

 B3.1 Realizar pequenas 
coreografías. 

 3.1.1 Realiza pequenas coreografías 
adecuando o movementos corporal 
coa música. 

 CCEC 

 CSC 

 B3.1.2 Interactúa  adecuadamente 
cos compañeiros amosando 
interese e respectando as normas e 
as intervencións das demais 
persoas. 

 CSC 

 j 

 o 

 B3.2. Práctica de xogos motores 
acompañados de secuencias sonoras, 
cancións e pezas musicais,e 
interpretación de danzas sinxelas. 

 B3.3. Practica dalgunha danza 
tradicional. 

 B3.4. Improvisación de movementos en 
resposta a diferentes estímulos 
sonoros. 

 

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

 B3.2.1.Responde co seu corpo a 
estímulos sonoros. 

 CCEC 

 B3.2.2 Coordina extremidades 
superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa música. 

 CCEC 

 B3.2.3.Identifica e utiliza o corpo 
como instrumento para a expresión 
de sentimentos e emocións. 

 CCEC 

 



2. Metodoloxía - Principios metodolóxicos 
 

A metodoloxía das clases de música vese moi condicionada pola situación actual 
de pandemia que vivimos neste curso 2020/2021.Hai que ter en conta a distancia física 
de polo menos metro e medio que teñen que manter os alumnos de separación entre sí, 
a restricción da mobilidade en espazos pechados, o uso restrinxido de elementos 
compartidos, que hai que desinfectar continuamente, e o pouco recomendable que é 
facer actividades de entoación nos recintos pechados. Por todo iso, hai que resaltar as 
seguintes consideracións: 

- A aula de música ventilarase antes e despois de cada sesión, mantendo 
todas as ventás abertas mentres haxa alumnado nela. 

- Non se pode abrir a porta porque se molestaría ás outras aulas. 
- Antes de sentarse, os alumnos/as desinfectarán as mans con xel 

hidroalcohólico. 
- As actividades de canto farémolas no exterior, sempre que o tempo o permita 

polo que, lamentablemente, se verán reducidas. 
- O mesmo sucede coas actividades de danza e coreografías. Seleccionaranse 

aquelas que se realicen individualmente, sen ningunha interacción entre os 
alumnos/as. 

- A disposición física dos elementos da aula varía radicalmente; a disposición 
das cadeiras do alumnado é, este ano,  en fila india, coa separación que 
marca o protocolo. En ningún momento faremos desprazamentos pola aula. 

- Limitación do uso dos instrumentos de percusión que temos, e si se utilizan 
nalgunha clase, se desinfectarán antes e despois. 
 
Tendo en conta todo o anterior, tentaremos facer actividades que sexan de 
caracter lúdico, cunha metodoloxía activa, onde o alumnado será 
protagonista dos seus avances no proceso de aprendizaxe. 
Usaremos materiais dixitais( vídeos do blog de música con xogos, audicións, 
musicogramas...), tamén fichas que estarán fotocopiadas con moita 
anterioridade e se lles pedirá aos alumnos que aporten un material concreto 
da casa, para facer percusións. 
 

No caso dun novo confinamento, seguiremos traballando co blog 
de música e a través das aulas virtuais . Se algún alumno non 
pode asistir ao cole, se lle facilitará tarefa por estes medios e 
farase un seguimento da súa evolución, a través do espazo 
Abalar, correos electrónicos coas familias, contacto 
telefónico...Se non dispoñen de medios dixitais buscaráse a 
fórmula para que lles cheguen as tarefas a casa. 
 
 
 

Por último, resaltar a importancia que terán os temas transversais; a través dos 
mesmos fomentaranse valores como o respecto, a tolerancia, o cumprimento das 
normas “especiais” deste curso, o valor do esforzo e o traballo etc. Trátase de que 
medren como persoas a través da música e de que a disfruten. 

 
Os principios nos que  está baseada a programación son os seguintes: 
 

 Partirase do nivel de desenrolo do alumnado, nos seus distintos aspectos, para 
construir a partir de aí novas aprendizaxes. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte as 
aprendizaxes mecánicas. 

 Tratarase de fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 
conclusións con respecto ao que aprenden, de xeito que o alumnado recoñeza o 
progreso respecto a os seus coñecementos. 

 Propiciaranse oportunidades de poñer en práctica o aprendido, co fin de  que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 



 Tratarase de desenrolar as capacidades xerais, competencias claves e específicas 
por medio do traballo na área. 
 

Todos os anteriores principios tratan de lograr  que o alumnado sexa capaz de aprender 
de xeito autónomo. 

 
 
3. Materiais e recursos didácticos 

 
Os materiais que se van a utilizar serán os seguintes: 
 

 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. 

 Aula virtual, en caso de ser necesario. 

 Fichas fotocopiables que sirvan de reforzo e ampliación. Serán fotocopiadas con 
antelación para cumprir as medidas de hixiene axeitadas. 

 Ordenador portátil 

 Pantalla  

 Guitarra 

 Instrumentos de  pequena percusión. 

 Material elaborado: pentagramas, claves de sol, figuras musicais, etc 

 CDS gravados para usar no exterior. 

 Bolsa de tela con material diverso ( vaso de plástico, culleres de madeira, tapóns de 
plástico, chapas, palillos...) que se lles pedirá a todo alumnado. 

 
 
 
4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 Farase  unha avaliación inicial ao comezo do curso co fin de  poder comprobar o grao de 

adquisición dos contidos do curso anterior  e os coñecementos adquiridos polos  alumnos; 

empezaremos cun repaso que se prolongará ao longo do mes de setembro para asentar as bases 

de aprendizaxe dos novos contidos. 

 

A avaliación ao longo do curso será global e continua, sempre que a tendencia do alumno sexa a 

de manterse ou mellorar ao longo do curso; se algún alumno/a, no caso de confinamento, se 

desliga da asignatura, non entregando as tarefas propostas, ou facéndoo fora de prazo, 

non obterá unha calificación positiva da mesma, no trimestre afectado, e si é no último 

trimestre, non superará os obxectivos ao final do curso. 

O traballo e interese do alumno terá que ser  continuo nos tres trimestres. 

 

Asemade, a avaliación terá carácter formativo e estará baseada na: 

- Observación directa do alumno ( participación na aula, respeto das normas, interese por mellorar, 

esforzo amosado) 



- Se non fora posible, por estar confinados todos, ou algún alumno en concreto, teráse en conta a 

execución e entrega dos traballos solicitados, respeto polos prazos asignados para a entrega das 

tarefas, interese pola asignatura. 

- Coñecementos adquiridos, normalmente a partir de preguntas na aula, orais ou escritas. En caso 

de confinamento, a partir de vídeos ou tarefas que se lles solicite,  participación en 

videoconferencias, probas online... 

Se algún alumno non ten acceso ou medios para conectarse a internet, se buscará a maneira de 

entregarlle tarefas e de recibilas para a súa avaliación. 

- Valoración da capacidade, interese, actitude,  sociabilidade e corrección no trato. 

- Interpretación de danzas sinxelas. 

- Execución de ritmos sinxelos con percusión corporal ou pequena percusión 

- Fichas avaliación . 

- Todo isto permitirá establecer un seguimento continuo das aprendizaxes, permitindo ao profesor 

apreciar os progresos e dificultades do alumnado. 

- Para a avaliación do alumnado os criterios, instrumentos e porcentaxes que se aplicarán son 

os seguintes: 

ÁREA 
CRITERIOS 

CUALIFIC. 

INSTRUMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN 
PORCENTAXE 

Educación 

Artística/Música 

Traballo 

diario 

Actitude 

persoal. 

- Participación activa na aula, 
evaluada a partir da 
observación do profesor. 

- Atención e concentración 

nas actividades propostas 

- Esforzo e interese por 

aprender e mellorar. 

- Asistencia á aula co material 

axeitado. 

- Realización e entrega en 

prazo, das tarefas 

complementarias propostas. 

- Coidado do material común 
e individual. 

- Cumprimento das normas 
de convivencia . 

50% 

Probas 

- Orais. 

- Escritas. 

- Rítmicas (Movemento) 

- Auditivas 

- Entoación 

50% 

 



Observación: Para calcular a nota de Educación Artística farase a media entre Ed. 
Plástica e Música. 

 Criterios de cualificación. 

Seguirase o establecido no artigo 12  da Orde do 9 de setembro  de 2014,  pola que se regula a 
avaliación na  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A citada Orde determina que os resultados da avaliación expresaranse nos seguintes termos: 

Cualificación negativas: 

  -Insuficiente (IN)  coa cualificación numérica:1,2,3  ou 4, sen decimais. 

Cualificacións positivas: 

- Suficiente (SU),cualificación numérica: 5 sen decimais. 

-  Ben (BE), cualificación numérica : 6 sen decimais. 

- Notable (NT), cualificación numérica: 7 ou 8 sen decimais.  

-  Sobresaliente (SB), cualificación : 9 ou 10  sen decimais. 
 

5. Procedementos para avaliar a propia programación 

Co  fin de avaliar a propia programación e establecer estratexias de mellora da programación 
didáctica cubrirase a seguinte estatística  de avaliación: 

 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de 
mellora 

Desenrolo dos  
obxectivos 

   

Adquisición 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Recursos    
Realización das tarefas    
Ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    



 

6. Estándares mínimos esixibles. 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

 Identifica voces masculinas e femininas e infantís. 

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

audicións. 

 Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e 

outras representacións musicais. 

 Recoñece as figuras do/da director/ora de orquestra,instrumentista e público. 

 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 e parella de 

corcheas. 

 Utiliza  notación non convencional para representar elementos do son. 

 Recoñece e identifica algúns instrumentos e clasifícaos por familias. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 Repite esquemas rítmicos escoitados. 

 Consegue tocar algúns fragmento melódico ou rítmico con instrumentos da 

aula. 

 Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

 Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas  rítmicas básicas. 

BLOQUE 3. A  MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 Realiza pequenas  coreografías en grupo adecuando o movemento corporal 

coa música. 

 Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

 Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa 

música. 

 

7. Medidas de atención á diversidade 

Tras a  avaliación inicial farase unha valoración do grupo. Se se detectan alumnos con 

necesidades específicas tomaranse de inmediato as medidas necesarias para que o 

seu desenrolo sexa óptimo e poidan acadar con éxito os obxectivos propostos. 

Poderanse tomar medidas ordinarias  e aplicalas a todo o grupo, tales como diferentes 

agrupamentos, priorizar obxectivos e seleccionar contidos, utilizar estratexias 

metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado, etc.,  ou 

extraordinarias cando soamente  afecten a un alumno en particular. 



 

Dependendo das características do alumnado tomaranse as seguintes medidas: 

- Reforzo educativo puntual e esporádico a  aqueles  alumnos que o precisen 

- Apoio ao alumnado que promocionou con aprendizaxes non acadados. 

- Adaptacións curriculares significativas cando sexan necesarias 

- Atención específica a  aqueles alumnos de incorporación tardía ao sistema   

educativo. 

- Atención axeitada aqueles alumnos que presenten altas capacidades. 

- Adaptación dos materiais para o alumnado  con déficit de atención  

- Adaptación de materiais e actividades para o alumnado que presente algún tipo 

de discapacidade: auditiva, visual, motriz, etc. 

 

8. Programación de educación en valores 

 

 A música é un vehículo moi apropiado para traballar os valores, é  un 

instrumento educativo para a expresión de emocións e sentimentos. Na aula o 

alumnado participa en producións de forma cooperativa, establecen relacións sociais, 

e realizan traballo en equipo.  

 Ao longo do curso fomentaranse os seguintes valores: orden, responsabilidade, 

respecto, a paz, a igualdade, a interculturalidade, a autoestima e o esforzo. 

 

 

9. Accións de contribución ao proxecto lector 

 

 Dende a aula de música e cando estea deseñado para o vindeiro  curso o plan 

lector participarase en actividades tales como aprendizaxe de :  

- Adiviñas 

- Trabalinguas 

- Cancións con retahilas.  

- Dramatizacións. 

- Lecturas relacionadas  coa á área 

 

 

 



 

10. Accións de contribución ao plan TIC 

Dado que hoxe en día as TICs están presentes en todos os acontecementos do noso 

entorno, a aula de música utilízaas como unha técnica instrumental máis, co fin de 

consolidar as aprendizaxes básicas, que implican a adquisición da competencia clave: 

aprender a aprender. 

A aula de música dispón dunha pantalla interactiva e o  uso das TICs facilita o traballo 

e a aprendizaxe. A maioría das actividades que se realizan nas clases , o alumnado, 

pode atopalas no blog de música do centro, o que fai que se o desexan poden reforzar 

o aprendido ou mesmo amplialo ou  buscar información. 

Tratarase de potenciar o uso das TICs como unha ferramenta de traballo no proceso 

de ensinanza aprendizaxe, utilizándoas de forma activa por parte do alumnado. 

 

11. Accións de contribución ao proxecto lingüístico 

 

O Proxecto Lingüístico do Centro ten como obxectivo mellorar a competencia en 

comunicación lingüística e debe levarse a cabo de forma interdisciplinar transversal, e 

dicir, ten que desenrolarse  en todas as áreas do currículo e en todos os niveis 

educativos. 

 Incluiranse pois dentro das programacións as actuacións previstas  en materia 

lingüística, así como as pautas metodolóxicas para lograr a competencia comunicativa 

do alumnado. Teranse en conta a diversidade lingüística e cultural, deseñaranse 

tarefas de expresión e comprensión oral e escritas e propoñeranse lecturas 

relacionadas coa área. 

 

12. Accións de contribución ao plan de convivencia 

 

O obxectivo último do plan de convivencia  é crear un ambiente de convivencia 

axeitado  que faga do Centro un espazo de PARTICIPACIÓN, e de relación 

RESPETUOSA con todos e entre todos. Por tal motivo están recollidos nel os 

obxectivos e procedementos  así como as normas de convivencia que debemos 

cumprir. Na área de música  promoverase o coñecemento dos mesmos co fin de 

fomentar a solidariedade, honestidade e respecto procurando evitar a competitividade 

indiscriminada. Estimularase desde os primeiros niveis o coñecemento das 

capacidades individuais, a autocrítica e fundamentalmente o respecto a entorno. 

Tratarase pois de cumprir todas as medidas recollidas en dito plan e participar  nas 

propostas elaboradas polo equipo correspondente. 
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1. SELECCIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE que se pretenden facer ao longo deste curso, repartidos nos tres 

trimestres, ben presencialmente ou, si fóra preciso, a distancia. 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 1: ESCOITA 
  j 

 d 

 o 

B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas instrumentais e 
vocais de diferentes estilos e 
culturas, adaptadas á idade do 
alumnado. 
B1.3. 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. 

B1.1. 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. 

 CCL 

 CCEC 

B1.1.2. Manifesta as sensacións, 
as impresións e os sentimentos 
que lle provoca a  audición dunha 
peza musical. 

 CCL 

 CCEC 

B1.1.3. Coñece, entende e 
cumpre as normas de 
comportamento tanto  en 
audicións e representacións 
musicais como cando participan 
os seus compañeiros. 

 CSC 

B1.1.4. Identifica manifestacións 
artísticas propias de Galicia. 

 CAA 

 CCEC 

 j B1.6. Recoñecemento de calidades 
dos sons: intensidade, duración 
altura e timbre. 
 B1.7. Acento e pulso. 
 

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

 CCEC 

 CMCCT 

  B1.2.2Describe calidades dos  
sons escoitados. 

 CCEC 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCEIRO DE PRIMARIA/MÚSICA. CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 



OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 j B1.8. Elementos musicais. Tempo e 
matices: forte, piano e mezzoforte. 
 B1.9. Identificación dos rexistros de 
voces graves e agudas, así coma 
das posibles agrupacións vocais e 
instrumentais (solista, dúo, trío e 
coro). 
 B1.10. Compases binarios e 
ternarios. 
B1.11 Familias de instrumentos: 
percusión, corda e vento 

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, 
 
 

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CAA 

1.3.4.Discrimina entre 
agrupacións vocais e 
instrumentais. 
 
 

 CCEC 

 CAA 

 j B11. Recoñecemento  e 
identificación das partes dunha peza 
musical. Formas musicais binarias e 
ternarias. 

B1.4. Utilizar recursos 
gráficos durante a 
audición dunha peza 
musical. 

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

 CCEC 

 CAA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

 j 

 b 

B2.1. Lectura e interpretación de 
pezas instrumentais e cancións 
sinxelas de maneira colectiva, con 
ou sen acompañamento, con 
distintos tipos de grafías. 
 B2.2. Frauta doce: dixitación das 
notas : sol, la, si ,do´ da  escala de 
dó sen alteracións. 
 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. 
B2.12. Construción dun instrumento 

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. 

 CCEC 

 CAA 

B2.1.2. Coñece as partes da 
frauta doce. 

 CCEC 

 CAA 
 

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

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CSC 

B2.1.5 Identifica  e interpreta 
esquemas rítmicos sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

 B2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

 CSC 

 j 

 d 

 B2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar 
a un existente. 

 CAA 

 CCEC 
 
 
 
 
 
 
 



  
OBXECTIVOS 
  
  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

BLOQUE 3: A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo 
como instrumento rítmico e de 
expresión corporal. 
B3.2. Interpretación de pequenas 
coreografías para obras musicais 
breves e de estrutura sinxela. 

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

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

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 
 

B3.3. Reprodución de xogos 
motores 
e secuencias de movementos 
fixados ou inventados, procurando 
unha progresiva coordinación 
individual e colectiva. 
 B3.4. Iniciación á interpretación de 
danzas tradicionais. 

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

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

 CCEC 

 CSC 

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

 CCEC 

 CSC 



2. Metodoloxía - Principios metodolóxicos 

 
A metodoloxía das clases de música vese moi condicionada pola situación 

actual de pandemia que vivimos neste curso 2020/2021.Hai que ter en conta a 
distancia física de polo menos metro e medio que teñen que manter os alumnos de 
separación entre sí, a restricción da mobilidade en espazos pechados, o uso 
restrinxido de elementos compartidos, que hai que desinfectar continuamente, e o 
pouco recomendable que é facer actividades de entoación nos recintos pechados. 
Por todo iso, hai que resaltar as seguintes consideracións: 

- A aula de música ventilarase antes e despois de cada sesión, mantendo 
todas as ventás abertas mentres haxa alumnado nela. 

- Non se pode abrir a porta porque se molestaría ás outras aulas. 
- Antes de sentarse, os alumnos/as desinfectarán as mans con xel 

hidroalcohólico. 
- As actividades de canto e frauta farémolas no exterior, sempre que o 

tempo o permita polo que, lamentablemente, se verán reducidas. 
- O mesmo sucede coas actividades de danza e coreografías. 

Seleccionaranse aquelas que se realicen individualmente, sen ningunha 
interacción entre os alumnos/as. 

- A disposición física dos elementos da aula varía radicalmente; a 
disposición das cadeiras do alumnado é, este ano,  en fila india, coa 
separación que marca o protocolo. En ningún momento faremos 
desprazamentos pola aula. 

- Limitación do uso dos instrumentos de percusión que temos, e si se 
utilizan nalgunha clase, se desinfectarán antes e despois. 
 
Tendo en conta todo o anterior, tentaremos facer actividades que sexan 
de caracter lúdico, cunha metodoloxía activa, onde o alumnado será 
protagonista dos seus avances no proceso de aprendizaxe. 
Usaremos materiais dixitais( vídeos do blog de música con xogos, 
audicións, musicogramas...), tamén fichas que estarán fotocopiadas con 
moita anterioridade e se lles pedirá aos alumnos que aporten un material 
concreto da casa, para facer percusións. 
 

No caso dun novo confinamento, seguiremos traballando co 
blog de música e a través das aulas virtuais . Se algún alumno 
non pode asistir ao cole, se lle facilitará tarefa por estes 
medios e farase un seguimento da súa evolución, a través do 
espazo Abalar, correos electrónicos coas familias, contacto 
telefónico...Se non dispoñen de medios dixitais buscaráse a 
fórmula para que lles cheguen as tarefas a casa. 
 
 
 

Por último, resaltar a importancia que terán os temas transversais; a través 
dos mesmos fomentaranse valores como o respecto, a tolerancia, o cumprimento 
das normas “especiais” deste curso, o valor do esforzo e o traballo etc. Trátase de 
que medren como persoas a través da música e de que a disfruten. 

 
Os principios nos que  está baseada a programación son os seguintes: 
 

 Partirase do nivel de desenrolo do alumnado, nos seus distintos aspectos, para 
construir a partir de aí novas aprendizaxes. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte as 
aprendizaxes mecánicas. 



 Tratarase de fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 
conclusións con respecto ao que aprenden, de xeito que o alumnado recoñeza o 
progreso respecto a os seus coñecementos. 

 Propiciaranse oportunidades de poñer en práctica o aprendido, co fin de  que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 

 Tratarase de desenrolar as capacidades xerais, competencias claves e 
específicas por medio do traballo na área. 
 

Todos os anteriores principios tratan de lograr  que o alumnado sexa capaz de 
aprender de xeito autónomo. 

 
 
3. Materiais e recursos didácticos 

 
Os materiais que se van a utilizar serán os seguintes: 
 

 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. 

 Aula virtual, en caso de ser necesario. 

 Fichas fotocopiables que sirvan de reforzo e ampliación. Serán fotocopiadas con 
antelación para cumprir as medidas de hixiene axeitadas. 

 Ordenador portátil 

 Pantalla  

 Guitarra 

 Instrumentos de  pequena percusión. 

 Material elaborado: pentagramas, claves de sol, figuras musicais, etc 

 CDS gravados para usar no exterior. 

 Bolsa de tela con material diverso ( vaso de plástico, culleres de madeira, 
tapóns de plástico, chapas, palillos...) que se lles pedirá a todo alumnado. 

 
 
 
4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 Farase  unha avaliación inicial ao comezo do curso co fin de  poder comprobar o grao 

de adquisición dos contidos do curso anterior  e os coñecementos adquiridos polos  alumnos; 

empezaremos cun repaso que se prolongará ao longo do mes de setembro para asentar as 

bases de aprendizaxe dos novos contidos. 

A avaliación ao longo do curso será global e continua, sempre que a tendencia do alumno 

sexa a de manterse ou mellorar ao longo do curso; se algún alumno/a, no caso de 

confinamento, se desliga da asignatura, non entregando as tarefas propostas, ou 

facéndoo fora de prazo, non obterá unha calificación positiva da mesma, no trimestre 

afectado, e si é no último trimestre, non superará os obxectivos ao final do curso. 

O traballo e interese do alumno terá que ser  continuo nos tres trimestres. 

 

Asemade, a avaliación terá carácter formativo e estará baseada na: 



- Observación directa do alumno ( participación na aula, respeto das normas, interese por 

mellorar, esforzo amosado) 

- Se non fora posible, por estar confinados todos, ou algún alumno en concreto, teráse en 

conta a execución e entrega dos traballos solicitados, respeto polos prazos asignados para a 

entrega das tarefas, interese pola asignatura. 

- Coñecementos adquiridos, normalmente a partir de preguntas na aula, orais ou escritas. En 

caso de confinamento, a partir de vídeos ou tarefas que se lles solicite,  participación en 

videoconferencias, probas online... 

Se algún alumno non ten acceso ou medios para conectarse a internet, se buscará a maneira 

de entregarlle tarefas e de recibilas para a súa avaliación. 

- Valoración da capacidade, interese, actitude,  sociabilidade e corrección no trato. 

- Interpretación de danzas sinxelas. 

- Aprendizaxe das cancións traballadas. 

- Execución correcta das partituras coa frauta. 

- Execución de ritmos sinxelos con percusión corporal ou pequena percusión 

- Fichas avaliación . 

- Todo isto permitirá establecer un seguimento continuo das aprendizaxes, permitindo ao 

profesor apreciar os progresos e dificultades do alumnado. 

- Para a avaliación do alumnado os criterios, instrumentos e porcentaxes que se aplicarán 

son os seguintes: 

ÁREA 
CRITERIOS 

CUALIFIC. 

INSTRUMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN 
PORCENTAXE 

Educación 

Artística/Música 

Traballo 

diario 

Actitude 

persoal. 

- Participación activa na aula, 
evaluada a partir da 
observación do profesor. 

- Atención e concentración 

nas actividades propostas 

- Esforzo e interese por 

aprender e mellorar. 

- Asistencia á aula co material 

axeitado. 

- Realización e entrega en 

prazo, das tarefas 

complementarias propostas. 

- Coidado do material común 
e individual. 

- Cumprimento das normas 
de convivencia . 

50% 



Probas 

- Orais. 

- Escritas. 

- Rítmicas (Movemento) 

- Instrumentais 

- Auditivas 

- Entoación 

50% 

 

Observación: Para calcular a nota de Educación Artística farase a media entre Ed. 
Plástica e Música. 

 Criterios de cualificación. 

Seguirase o establecido no artigo 12  da Orde do 9 de setembro  de 2014,  pola que se regula a 
avaliación na  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A citada Orde determina que os resultados da avaliación expresaranse nos seguintes termos: 

Cualificación negativas: 

  -Insuficiente (IN)  coa cualificación numérica:1,2,3  ou 4, sen decimais. 

Cualificacións positivas: 

- Suficiente (SU),cualificación numérica: 5 sen decimais. 

-  Ben (BE), cualificación numérica : 6 sen decimais. 

- Notable (NT), cualificación numérica: 7 ou 8 sen decimais.  

-  Sobresaliente (SB), cualificación : 9 ou 10  sen decimais. 
 

5. Procedementos para avaliar a propia programación 

Co  fin de avaliar a propia programación e establecer estratexias de mellora da programación 
didáctica cubrirase a seguinte estatística  de avaliación: 

 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de 
mellora 

Desenrolo dos  
obxectivos 

   

Adquisición 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Recursos    
Realización das tarefas    
Ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
 



 

6. Mínimos esixibles 

Bloque 1. Escoita 
 

- Identificar sons do entorno e discrimina voces femininas e masculinas. 
- Discriminar auditiva  e visualmente   instrumentos de pequena percusión. 
- Garda silencio e cumpre normas de comportamento en audicións e representacións 

musicais. 
 

Bloque 2. Interpretación e creación musical 
 

- Utilizar a voz como instrumento de expresión e comunicación musical e canta polo 
menos unha canción das traballadas na aula. 

- Executar con percusión corporal ou con instrumentos de pequena percusión 
esquemas rítmicos con negras e corcheas. 

- Identificar a clave de sol, as figuras  branca, negra e  corchea , os silencios de 
branca e negra e as súas duracións. 

- Coñecer o nome das notas musicais e as sitúa  no pentagrama.Identifica liñas 
divisorias e dobre barra 

- Saber tocar coa frauta doce algunha das partituras traballadas na aula coas notas: 
do´,si, la e sol (como  mínimo). 

 
Bloque 3. A música, o movemento e a danza 
 

- Interpreta algunha das danzas aprendidas na aula. 
- Amosa interese por mellorar controlando a postura e a coordinación coa música. 

 

7. Medidas de recuperación para o alumnado con áreas pendentes 

  O alumnado que presente  na área de música  cualificación negativa en cursos 

anteriores recibirá o apoio educativo dentro do grupo.  

 As  medidas a tomar  poderán ser de distinto tipo: 

- Adaptacións metodolóxicas : 

 De agrupamentos, de espazo, tempos ou grado de complexidade das 

actividades. 

 Introdución de actividades alternativas e/ou complementarias. 

 Selección de materiais específicos adaptando os obxectivos, contidos e 

avaliación. 

 Utilización de programas didácticos específicos de informática. 

- Curriculares 

 Adaptacións curriculares se fose necesario 

 

 8. Medidas de atención á diversidade 

 

  Tras a  avaliación inicial farase unha valoración do grupo. Se si detectaran alumnos 

con necesidades específicas tomaranse de inmediato as medidas necesarias para que 

o seu desenrolo sexa óptimo e poidan acadar con éxito os obxectivos propostos. 

Poderanse tomar medidas ordinarias  e aplicalas a todo o grupo, tales como diferentes 

agrupamentos, priorizar obxectivos e seleccionar contidos, utilizar estratexias 

metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado, etc.,  ou 

extraordinarias cando soamente  afecten a un alumno en particular. 



 

  Dependendo das características do alumnado tomaranse as seguintes medidas: 

 

- Reforzo educativo puntual e esporádico a  aqueles  alumnos que o precisen 

- Apoio ao alumnado que promocionou con aprendizaxes non acadados. 

- Adaptacións curriculares significativas cando sexan necesarias 

- Atención específica a  aqueles alumnos de incorporación tardía ao sistema   

educativo. 

- Atención axeitada aqueles alumnos que presenten altas capacidades. 

- Adaptación dos materiais para o alumnado  con déficit de atención  

- Adaptación de materiais e actividades para o alumnado que presente algún tipo de 

discapacidade: auditiva, visual, motriz, etc. 

 

 

9. Programación de educación en valores 

 

  A música é un vehículo moi apropiado para traballar os valores, é  un 
instrumento educativo para a expresión de emocións e sentimentos. Na aula o alumnado 
participa en producións de forma cooperativa, establecen relacións sociais, e realizan 
traballo en equipo.  
 Ao longo do curso fomentaranse os seguintes valores: orden, responsabilidade, 
tolerancia, espíritu crítico, respecto, a paz, a igualdade, a interculturalidade, a autoestima e 
o esforzo. 

 
 

10. Accións de contribución ao proxecto lector 

 

  Dende a aula de música e cando estea deseñado para o vindeiro  curso o plan lector 

participarase en actividades tales como aprendizaxe de :  

- Adiviñas 

- Trabalinguas 

- Cancións con retahilas.  

- Dramatizacións. 

- Lecturas relacionadas coa área 

 

11. Accións de contribución ao plan TIC 

 

           Dado que hoxe en día as TICs están presentes en todos os acontecementos do 
noso entorno, a aula de música utilízaas como unha técnica instrumental primordial no 
proceso de aprendizaxe do alumnado, que implica tamén a adquisición da competencia 
clave: aprender a aprender. 

A aula de música dispón dunha pantalla e un proxector, e  o  uso das TICs facilita o 
traballo e a aprendizaxe.  

Temos creado un blogue de música, ferramenta fundamental para o traballo diario, 
no que temos colgados todos os contidos dados na aula: osondafraga.blogspot.com.es. 

 
 
 
 

 



12. Accións de contribución ao proxecto lingüístico 

 

 O Proxecto Lingüístico do Centro ten como obxectivo mellorar a competencia en 
comunicación lingüística e debe levarse a cabo de forma interdisciplinar transversal, e dicir, 
ten que desenrolarse  en todas as áreas do currículo e en todos os niveis educativos. 
Dende a aula de Música fomentarase a aprendizaxe de cancións tradicionais  do noso 
folclore,  
 

 

13. Accións de contribución ao plan de convivencia 

 

  Na área de música  promoveránse os valores de respeto, tolerancia, 
compañerismo... co fin de fomentar a boa convivencia no centro Estimularase desde os 
primeiros niveis o coñecemento das capacidades individuais, a autocrítica e o respecto a 
entorno. Tratarase pois de cumprir todas as medidas recollidas no plan de convivencia e 
participar  nas propostas elaboradas polo equipo correspondente. 
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OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1: ESCOITA 

  j 

 d 

 o 

 B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas instrumentais 
e vocais de diferentes estilos e 
culturas, adaptadas á idade do 
alumnado. 

 B1.3. Interese polo repertorio 
tradicional de Galicia e das zonas 
de procedencia dos compañeiros 
e das compañeiras. 

 B1.5. Actitude atenta e silenciosa, 
e respecto polas normas de 
comportamento durante a 
audición de música e na asistencia 
a representacións. 

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

 CCL 

 CCEC 

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

 CSC 

 B1.1.4. Identifica 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

 

 CAA 

 CCEC 

 j  B1.6. Recoñecemento de 
calidades dos sons: intensidade, 
duración altura e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

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

 CCEC 

 CCL 

 j  B1.8. Elementos musicais.  
indicacións  de tempo e matices 
 ( fortísimo, piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

 B1.3. Analizar a 
organización de obras 
musicais sinxelas e 
describir os elementos 
que as compoñen. 

 B1.3.1. Distingue tipos de 
voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais 
ou vocais. 

 CCEC 

 CAA 

 j  B1.9. Identificación dos rexistros 
de voces graves e agudas, así 
coma das posibles agrupacións 
vocais e instrumentais (solista, 
dúo, trío e coro). 

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

 CAA 

 CCEC 



 B1.10. Compases DE 2/4,3/4 E 
4/4. 
 

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

 CCEC 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 

 B1.11.  Instrumentos : clasificación 
tradicional (vento, vento - madeira, 
vento –metal, corda percutida, 
friccionada e punteada e percusión 
determinada e indeterminada). 

 B1.12.Instrumentos da orquestra: 
achegamento á súa colocación 

 B1.13. Instrumentos da cultura 
galega e doutras culturas. 

 

 B1.4 Coñecer e 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. 

 CAA 

 CCEC 

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

 CAA 

 CCEC 

 J 

 i 

 B11. Recoñecemento  e 
identificación das partes dunha 
peza musical. Formas musicais 
binarias e ternarias. 

 Uso de aplicacións informáticas 
educativas sinxelas para a análise e 
a produción musical. 

 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 represéntao  nun 
musicograma ou nunha 
partitura sinxela. 

 CAA 

 CCEC 

 B1.5.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela 
e representa graficamente a 
súa estrutura 
 

 CAA 

 CCEC 

 B1.5.3. Representa 
graficamente, con linguaxe 
convencional ou non, os 
trazos característicos da 
música escoitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CAA 

 CCEC 



OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

 Reprodución de pezas 
instrumentais  e cancións 
sinxelas ao unísono, de maneira 
colectiva, con e sen 
acompañamento. Frauta doce: 
dixitación da escala de do sen 
alteracións. 

 B2.3 Rexistro gravado da 
interpretación feita e posterior 
análise e comentario. 

 B2.4 Coordinación e 
sincronización individual e 
colectiva na interpretación : 
simultaneidade, sucesión e 
alternancia. 

 B2.5. Ditados rítmicos con 
figuras de negra, branca, 
redonda e corchea e os seus 
silencios en compases binarios e 
ternarios. 

 B2.6 Ditados melódicos -rítmicos 
sinxelos 

 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. 

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 

 B2.1.4.Analiza a interpretación 
e valora o resultado, 
amosando interese por 
mellorar. 

 CAA 

 CSC 

 B2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou similar 

a un existente. 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

 

 



 

 

OBXECTIVOS                                          CONTIDOS                    CRITERIOS DE AVALIACIÓN    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE    COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo 
como instrumento rítmico e de 

expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 B3.2.Creación de pequenas 
coreografías para obras musicais 
breves e de estrutura sinxela. 

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

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

 CCEC 

 B3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de 
forma sinxela binaria, ternaria 
e rondó. 
 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 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. 

 CCEC 

 CAA 

 J 

 b 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 

    unha progresiva coordinación        

individual e colectiva.  

•B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas ou doutras 

culturas. 

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

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

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

 CCEC 

 CSC 





2. Metodoloxía - Principios metodolóxicos 
 

A metodoloxía das clases de música vese moi condicionada pola situación 
actual de pandemia que vivimos neste curso 2020/2021.Hai que ter en conta a 
distancia física de polo menos metro e medio que teñen que manter os alumnos 
de separación entre si, a restricción da mobilidade en espazos pechados, o uso 
restrinxido de elementos compartidos, que hai que desinfectar continuamente, e o 
pouco recomendable que é facer actividades de entoación nos recintos pechados. 
Por todo iso, hai que resaltar as seguintes consideracións: 

- A aula de música ventilarase antes e despois de cada sesión, 
mantendo todas as ventás abertas mentres haxa alumnado nela. 

- Non se pode abrir a porta porque se molestaría ás outras aulas. 
- Antes de sentarse, os alumnos/as desinfectarán as mans con xel 

hidroalcohólico. 
- As actividades de canto e frauta farémolas no exterior, sempre que o 

tempo o permita polo que, lamentablemente, se verán reducidas. 
- O mesmo sucede coas actividades de danza e coreografías. 

Seleccionaranse aquelas que se realicen individualmente, sen 
ningunha interacción entre os alumnos/as. 

- A disposición física dos elementos da aula varía radicalmente; a 
disposición das cadeiras do alumnado é, este ano,  en fila india, coa 
separación que marca o protocolo. En ningún momento faremos 
desprazamentos pola aula. 

- Limitación do uso dos instrumentos de percusión que temos, e si se 
utilizan nalgunha clase, se desinfectarán antes e despois. 
 
Tendo en conta todo o anterior, tentaremos facer actividades que 
sexan de caracter lúdico, cunha metodoloxía activa, onde o alumnado 
será protagonista dos seus avances no proceso de aprendizaxe. 
Usaremos materiais dixitais (vídeos do blog de música con xogos, 
audicións, musicogramas...), tamén fichas que estarán fotocopiadas 
con moita anterioridade e se lles pedirá aos alumnos que aporten un 
material concreto da casa, para facer percusións. 
 

No caso dun novo confinamento, seguiremos traballando co 
blog de música e a través das aulas virtuais . Se algún 
alumno non pode asistir ao cole, se lle facilitará tarefa por 
estes medios e farase un seguimento da súa evolución, a 
través do espazo Abalar, correos electrónicos coas familias, 
contacto telefónico...Se non dispoñen de medios dixitais 
buscaráse a fórmula para que lles cheguen as tarefas a casa. 
 
 
 

Por último, resaltar a importancia que terán os temas transversais; a través 
dos mesmos fomentaranse valores como o respecto, a tolerancia, o cumprimento 
das normas “especiais” deste curso, o valor do esforzo e o traballo etc. Trátase de 
que medren como persoas a través da música e de que a disfruten. 

 
Os principios nos que  está baseada a programación son os seguintes: 
 

 Partirase do nivel de desenrolo do alumnado, nos seus distintos aspectos, 
para construir a partir de aí novas aprendizaxes. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte as 
aprendizaxes mecánicas. 

 Tratarase de fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración 
de conclusións con respecto ao que aprenden, de xeito que o alumnado 
recoñeza o progreso respecto a os seus coñecementos. 



 Propiciaranse oportunidades de poñer en práctica o aprendido, co fin de  que 
o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 

 Tratarase de desenrolar as capacidades xerais, competencias claves e 
específicas por medio do traballo na área. 
 

Todos os anteriores principios tratan de lograr  que o alumnado sexa capaz de 
aprender de xeito autónomo. 

 
 
3. Materiais e recursos didácticos 

 
Os materiais que se van a utilizar serán os seguintes: 
 

 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. 

 Aula virtual, en caso de ser necesario. 

 Fichas fotocopiables que sirvan de reforzo e ampliación. Serán fotocopiadas 
con antelación para cumprir as medidas de hixiene axeitadas. 

 Ordenador portátil 

 Pantalla  

 Guitarra 

 Instrumentos de  pequena percusión. 

 Material elaborado: pentagramas, claves de sol, figuras musicais, etc 

 CDS gravados para usar no exterior. 

 Bolsa de tela con material diverso ( vaso de plástico, culleres de madeira, 
tapóns de plástico, chapas, palillos...) que se lles pedirá a todo alumnado. 

 
 
 
4. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
 Farase  unha avaliación inicial ao comezo do curso co fin de  poder comprobar o 

grao de adquisición dos contidos do curso anterior  e os coñecementos adquiridos polos  

alumnos; empezaremos cun repaso que se prolongará ao longo do mes de setembro para 

asentar as bases de aprendizaxe dos novos contidos. 

A avaliación ao longo do curso será global e continua, sempre que a tendencia do alumno 

sexa a de manterse ou mellorar ao longo do curso; se algún alumno/a, no caso de 

confinamento, se desliga da asignatura, non entregando as tarefas propostas, ou 

facéndoo fora de prazo, non obterá unha calificación positiva da mesma, no 

trimestre afectado, e si é no último trimestre, non superará os obxectivos ao final do 

curso. 

O traballo e interese do alumno terá que ser  continuo nos tres trimestres. 

 

Asemade, a avaliación terá carácter formativo e estará baseada na: 

- Observación directa do alumno ( participación na aula, respeto das normas, interese por 

mellorar, esforzo amosado) 



- Se non fora posible, por estar confinados todos, ou algún alumno en concreto, teráse en 

conta a execución e entrega dos traballos solicitados, respeto polos prazos asignados para 

a entrega das tarefas, interese pola asignatura. 

- Coñecementos adquiridos, normalmente a partir de preguntas na aula, orais ou escritas. 

En caso de confinamento, a partir de vídeos ou tarefas que se lles solicite,  participación en 

videoconferencias, probas online... 

Se algún alumno non ten acceso ou medios para conectarse a internet, se buscará a 

maneira de entregarlle tarefas e de recibilas para a súa avaliación. 

- Valoración da capacidade, interese, actitude,  sociabilidade e corrección no trato. 

- Interpretación de danzas sinxelas. 

- Aprendizaxe das cancións traballadas. 

- Execución correcta das partituras coa frauta. 

- Execución de ritmos sinxelos con percusión corporal ou pequena percusión 

- Fichas avaliación . 

- Todo isto permitirá establecer un seguimento continuo das aprendizaxes, permitindo ao 

profesor apreciar os progresos e dificultades do alumnado. 

- Para a avaliación do alumnado os criterios, instrumentos e porcentaxes que se 

aplicarán son os seguintes: 

ÁREA 
CRITERIOS 

CUALIFIC. 

INSTRUMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN 
PORCENTAXE 

Educación 

Artística/Música 

Traballo 

diario 

Actitude 

persoal. 

- Participación activa na aula, 
evaluada a partir da 
observación do profesor. 

- Atención e concentración 

nas actividades propostas 

- Esforzo e interese por 

aprender e mellorar. 

- Asistencia á aula co material 

axeitado. 

- Realización e entrega en 

prazo, das tarefas 

complementarias propostas. 

- Coidado do material común 
e individual. 

- Cumprimento das normas 
de convivencia . 

50% 

Probas 

- Orais. 

- Escritas. 

- Rítmicas (Movemento) 

50% 



- Instrumentais 

- Auditivas 

- Entoación 

 

Observación: Para calcular a nota de Educación Artística farase a media entre Ed. 
Plástica e Música. 

 Criterios de cualificación. 

Seguirase o establecido no artigo 12  da Orde do 9 de setembro  de 2014,  pola que se regula a 
avaliación na  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A citada Orde determina que os resultados da avaliación expresaranse nos seguintes termos: 

Cualificación negativas: 

  -Insuficiente (IN)  coa cualificación numérica:1,2,3  ou 4, sen decimais. 

Cualificacións positivas: 

- Suficiente (SU),cualificación numérica: 5 sen decimais. 

-  Ben (BE), cualificación numérica : 6 sen decimais. 

- Notable (NT), cualificación numérica: 7 ou 8 sen decimais.  

-  Sobresaliente (SB), cualificación : 9 ou 10  sen decimais. 
 

5. Procedementos para avaliar a propia programación 

Co  fin de avaliar a propia programación e establecer estratexias de mellora da programación 
didáctica cubrirase a seguinte estatística  de avaliación: 

 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de 
mellora 

Desenrolo dos  
obxectivos 

   

Adquisición 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Recursos    
Realización das tarefas    
Ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    

 

 

 

 

 



6. Estándares mínimos  

BLOQUE 1. ESCOITA 

 Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en  audicións e 

representacións musicais. 

 Recoñece as calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 

 Distingue tipos de voces e instrumentos e agrupacións instrumentais ou vocais. 

 Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

 Identifica as partes dunha peza musical sinxela 

 Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

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

 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

 Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e 

sen acompañamento. 

 Realiza ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e corchea e cos 

silencios de negra e branca. 

 Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 

BLOQUE 3. A  MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

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

 Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas 

 

7. Medidas de recuperación para o alumnado con áreas pendentes 

  O alumnado que presente  na área de música  cualificación negativa en 

cursos anteriores recibirá o apoio educativo dentro do grupo.  

 As  medidas a tomar  poderán ser de distinto tipo: 

- Adaptacións metodolóxicas : 

 De agrupamentos, de espazo, tempos ou grado de complexidade das 

actividades. 

 Introdución de actividades alternativas e/ou complementarias. 

 Selección de materiais específicos adaptando os obxectivos, contidos e 

avaliación. 



 Utilización de programas didácticos específicos de informática. 

- Curriculares 

 Adaptacións curriculares se fose necesario 

 

  

8. Medidas de atención á diversidade 

 

  Tras a  avaliación inicial farase unha valoración do grupo. Se si detectaran 

alumnos con necesidades específicas tomaranse de inmediato as medidas necesarias 

para que o seu desenrolo sexa óptimo e poidan acadar con éxito os obxectivos 

propostos. Poderanse tomar medidas ordinarias  e aplicalas a todo o grupo, tales como 

diferentes agrupamentos, priorizar obxectivos e seleccionar contidos, utilizar estratexias 

metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado, etc.,  ou extraordinarias 

cando soamente  afecten a un alumno en particular. 

 

  Dependendo das características do alumnado tomaranse as seguintes 

medidas: 

 

- Reforzo educativo puntual e esporádico a  aqueles  alumnos que o precisen 

- Apoio ao alumnado que promocionou con aprendizaxes non acadados. 

- Adaptacións curriculares significativas cando sexan necesarias 

- Atención específica a  aqueles alumnos de incorporación tardía ao sistema   

educativo. 

- Atención axeitada aqueles alumnos que presenten altas capacidades. 

- Adaptación dos materiais para o alumnado  con déficit de atención  

- Adaptación de materiais e actividades para o alumnado que presente algún tipo 

de discapacidade: auditiva, visual, motriz, etc. 

 

9. Programación de educación en valores 

 

  A música é un vehículo moi apropiado para traballar os valores, é  un 

instrumento educativo para a expresión de emocións e sentimentos. Na aula o alumnado 

participa en producións de forma cooperativa, establecen relacións sociais, e realizan  

traballo en equipo.  

  Ao longo do curso fomentaranse os seguintes valores: orden, 

responsabilidade, respecto, a paz, a igualdade, a inter culturalidade, a autoestima e o 

esforzo. 



 

10. Accións de contribución ao proxecto lector 

 

  Dende a aula de música e cando estea deseñado para o vindeiro  curso o 

plan lector participarase en actividades tales como aprendizaxe de :  

- Adiviñas 

- Trabalinguas 

- Cancións con retahilas.  

- Dramatizacións. 

- Lecturas relacionadas coa área 

 

11. Accións de contribución ao plan TIC 

 

  Dado que hoxe en día as TICs están presentes en todos os 

acontecementos do noso entorno, a aula de música utilizaraas como unha técnica 

instrumental máis, co fin de consolidar as aprendizaxes básicas, que implican a 

adquisición da competencia clave: aprender a aprender. 

  A aula de música dispón dunha pantalla e o  uso das TICs facilita o traballo 

e a aprendizaxe. Traballamos sempre a partir do noso blog de música. 

  Tratarase de potenciar o uso das TICs como unha ferramenta de traballo 

no proceso de ensinanza aprendizaxe, utilizándoas de forma activa por parte do 

alumnado. 

 

12. Accións de contribución ao proxecto lingüístico 

 

  O Proxecto Lingüístico do Centro ten como obxectivo mellorar a 

competencia en comunicación lingüística e debe levarse a cabo de forma 

interdisciplinaria  transversal, e dicir, ten que desenrolarse  en todas as áreas do currículo 

e en todos os niveis educativos. 

  Incluiranse pois dentro das programacións as actuacións previstas  en 

materia lingüística, así como as pautas metodolóxicas para lograr a competencia 

comunicativa do alumnado. Teranse en conta a diversidade lingüística e cultural, 

deseñaranse tarefas de expresión e comprensión oral e escritas e propoñeranse lecturas 

relacionadas coa área. 

 

 

 



 

13. Accións de contribución ao plan de convivencia 

 

  O obxectivo último do plan de convivencia  é crear un ambiente de 

convivencia axeitado  que faga do Centro un espazo de PARTICIPACIÓN, e de relación 

RESPETUOSA con todos e entre todos. Por tal motivo están recollidos nel os obxectivos 

e procedementos  así como as normas de convivencia que debemos cumprir. Na área de 

música  promoverase o coñecemento dos mesmos co fin de fomentar a solidariedade, 

honestidade e respecto procurando evitar a rivalidade indiscriminada. Estimularase desde 

os primeiros niveis o coñecemento das capacidades individuais, a autocrítica e 

fundamentalmente o respecto a entorno. Tratarase pois de cumprir todas as medidas 

recollidas en dito plan e participar  nas propostas elaboradas polo equipo correspondente. 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ED. MUSICAL, 5º DE PRIMARIA 

CURSO 2020/2021 

 
 

1.Selección de contidos e estándares de aprendizaxe 
 
 

2.Metodoloxía 
 
 

    3.Materiais e recursos didácticos 
 
 

4.Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
 
    5.Procedementos para avaliar a propia programación 

 

 
6.Mínimos esixibles 

 
 

7.Medidas de Recuperación para alumnado coa materia pendente 
 

 
8. Medidas de atención á diversidade 

 

 
9.Programación de educación en valores 

 
 

    10.Accións de contribución ao proxecto lector 
 
 

    11.Accións de contribución ao plan TIC 
 
 

    12.Accións de contribución ao proxecto lingüístico 
 

13 .Accións de contribución ao plan de convivencia 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 a 

B1.1. Audición activa dunha 
selección de pezas instrumentais 
e vocais de diferentes estilos e 
culturas adaptadas á idade do 
alumnado. 
 
. 

B1.1. Escoitar obras de 
características ou estilos e 
compositores/as diferentes, 
recoñecer as diferenzas e/ou as 
relacións existentes, e facer 
unha valoración posterior 

B1.1.1. Expresa as súas 
apreciacións persoais sobre 
o 
feito artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

B1.1.3. Respecta as 
opinións dos compañeiros e 
das 
compañeiras 

 CSC 

B1.1.4. Coñece, entende e 
respecta as normas de 
comportamento en audicións 
e 
representacións musicais 

 CSC 

 j 

 h 

B1.3. Recoñecemento de 
calidades 
dos sons: intensidade, duración, 
altura e timbre. 
 B1.4. Acento e pulso. 

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. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 j B1.5. Elementos musicais: 
indicacións de tempo e matices 
(fortísimo, forte, piano e 
mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 
 B1.6. Identificación dos rexistros 
de 
voces graves e agudas, así como 
as 
posibles agrupacións vocais e 
corais. 
. 

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

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 j B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4  B1.3.3. Identifica, clasifica e 
completa os compases 
traballados. 

 CCEC 

 CMCCT 



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

 CCEC 
 

 j 

 d 

B1.9. Instrumentos: clasificación 
técnica segundo a produción do 
son (aerófonos, cordófonos 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 
B1.10. Agrupacións instrumentais 
(orquestra, banda, tuna etc.). 
B1.11. Instrumentos doutras 
culturas 

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

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

 CCEC 

 CAA 

B1.5.2. Clasifica os 
instrumentos atendendo á 
súa 
forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

B1.5.3. Procura información, 
organízaa e preséntaa sobre 
a 
música e os instrumentos 
doutras culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 j B1.12. Recoñecemento e 
identificación das partes dunha 
peza musical. 
B1.13. Melodías con cambios 
de 
compás 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical 

B1.6.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela, 
e 
representa graficamente a 
súa estrutura. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j  

 d 
B1.14. Interese polo repertorio 
tradicional de Galicia e das zonas 
de procedencia dos compañeiros 
e das compañeiras. 
 

B1.7. Buscar, seleccionar e 
organizar informacións sobre 
manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural propio e 
doutras culturas.      

B1.7.1. Identifica as 
manifestacións artísticas 
propias de Galicia 

 CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de   
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

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. 
 

B2.1 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. 

 CCEC 

 CAA 

B 2.1.2. Traduce á linguaxe 
musical convencional 
melodías e ritmos 

 CCEC 

 CAA 

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

 CCEC 

 CAA 

B 2.1.4 Interpreta coa frauta 
doce partituras utilizando a 
man esquerda ( notas sol,la, 
si, do, re) e a man dereita 
(notas fa,mi) 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 b 

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 

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

 CCEC 

 CAA 

 CMCT 

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

 CCEC 

 CAA 

B 2.1.7.Avalia as 
interpretacións amosando 
interese e esforzo por mellorar 

 CAA 

 j 

 b 

B2.6. Creación de pequenas 
melodías e acompañamentos 
sinxelos de melodías dadas. 

B2.2. Participar en producións 
musicais sinxelas de xeito 
desinhibido e pracenteiro, 

 

B 2.2.2. Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo. 

 CSC 



 
 

amosando confianza nas 
propias posibilidades e nas das 
demais persoas, mostrando 
actitudes de respecto e 
colaboración 

B 2.2.3. Realiza 
acompañamentos sinxelos 
de 
cancións e melodías 
relacionadas coa propia 
cultura. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 i 

B2.8. Recreación musical e 
sonorización dun texto oral ou 
escrito. 
B2.9.. Invención e construción dun 
instrumento. 
B2.10. Exploración da morfoloxía 
de diferentes instrumentos 
musicais amosando interese polo 
seu coidado 

B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos  e 
dispositivos electrónicos. 

B 2.3.1. Emprega 
instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos e 
informáticos para crear 
acompañamentos. 
 
B 2.3.2. Constrúe algún 
instrumento orixinal ou 
similar a un existente 
 

 CCEC 

 CD 

 CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

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

 b 

B3.1. Recoñecemento do corpo 
como instrumento rítmico e de 
expresión corporal. 
 

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. 

 CCEC 

 CSC 

B 3.1.2. Reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma 
interna dunha obra musical  
 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 b 

 o 

B3.3. Reprodución de xogos 
motores e secuencias de 
movementos fixados ou 
inventados, procurando 
unha progresiva coordinación 
individual e colectiva. 
B3.4. Interpretación de danzas 
tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas. 

B 3.2.1. Controla a postura e 
a coordinación coa música 
cando interpreta danzas. 
 

 CCEC 

 CMCCT 

B 3.2.2. Coñece e identifica 
danzas de diferentes lugares 
e culturas, e valora a súa 
achega ao patrimonio 
artístico e cultural. 
 

 CCEC 

 CSC 

B 3.2.3. Reproduce e goza 
interpretando danzas . 
 

 CCEC 

 CSC 

B 3.3.2. Colabora co grupo 
en coordinación e con 
respecto cara ás demais 
persoas 

 CSC 



2. Metodoloxía - Principios metodolóxicos 

 
A metodoloxía das clases de música vese moi condicionada pola situación 

actual de pandemia que vivimos neste curso 2020/2021.Hai que ter en conta a 
distancia física de polo menos metro e medio que teñen que manter os alumnos de 
separación entre si, a restrición da mobilidade en espazos pechados, o uso 
restrinxido de elementos compartidos, que hai que desinfectar continuamente, e o 
pouco recomendable que é facer actividades de entoación nos recintos pechados. 
Por todo iso, hai que resaltar as seguintes consideracións: 

- A aula de música ventilarase antes e despois de cada sesión, mantendo 
todas as ventás abertas mentres haxa alumnado nela. 

- Non se pode abrir a porta porque se molestaría ás outras aulas. 
- Antes de sentarse, os alumnos/as desinfectarán as mans con xel 

hidroalcohólico. 
- As actividades de canto e frauta farémolas no exterior, sempre que o 

tempo o permita polo que, lamentablemente, se verán reducidas. 
- O mesmo sucede coas actividades de danza e coreografías. 

Seleccionaranse aquelas que se realicen individualmente, sen ningunha 
interacción entre os alumnos/as. 

- A disposición física dos elementos da aula varía radicalmente; a 
disposición das cadeiras do alumnado é, este ano,  en fila india, coa 
separación que marca o protocolo. En ningún momento faremos 
desprazamentos pola aula. 

- Limitación do uso dos instrumentos de percusión que temos, e si se 
utilizan nalgunha clase, se desinfectarán antes e despois. 
 
Tendo en conta todo o anterior, tentaremos facer actividades que sexan 
de carácter lúdico, cunha metodoloxía activa, onde o alumnado será 
protagonista dos seus avances no proceso de aprendizaxe. 
Usaremos materiais dixitais (vídeos do blog de música con xogos, 
audicións, musicogramas...), tamén fichas que estarán fotocopiadas con 
moita anterioridade e se lles pedirá aos alumnos que aporten un material 
concreto da casa, para facer percusións. 
 

No caso dun novo confinamento, seguiremos traballando co 
blog de música e a través de Edixgal . Se algún alumno non 
pode asistir ao cole, se lle facilitará tarefa por estes medios e 
farase un seguimento da súa evolución, a través do espazo 
Abalar, correos electrónicos coas familias, contacto 
telefónico...Se non dispoñen de medios dixitais buscarase a 
fórmula para que lles cheguen as tarefas a casa. 
 
 
 

Por último, resaltar a importancia que terán os temas transversais; a través 
dos mesmos fomentaranse valores como o respecto, a tolerancia, o cumprimento 
das normas “especiais” deste curso, o valor do esforzo e o traballo etc. Trátase de 
que medren como persoas a través da música e de que a disfruten. 

 
Os principios nos que  está baseada a programación son os seguintes: 
 

 Partirase do nivel de desenrolo do alumnado, nos seus distintos aspectos, para 
construir a partir de aí novas aprendizaxes. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte as 
aprendizaxes mecánicas. 



 Tratarase de fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 
conclusións con respecto ao que aprenden, de xeito que o alumnado recoñeza o 
progreso respecto a os seus coñecementos. 

 Propiciaranse oportunidades de poñer en práctica o aprendido, co fin de  que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 

 Tratarase de desenrolar as capacidades xerais, competencias claves e 
específicas por medio do traballo na área. 
 

Todos os anteriores principios tratan de lograr  que o alumnado sexa capaz de 
aprender de xeito autónomo. 

 
 
3. Materiais e recursos didácticos 

 
Os materiais que se van a utilizar serán os seguintes: 
 

 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. 

 Aula virtual, en caso de ser necesario. 

 Fichas fotocopiables que sirvan de reforzo e ampliación. Serán fotocopiadas con 
antelación para cumprir as medidas de hixiene axeitadas. 

 Ordenador portátil 

 Pantalla  

 Guitarra 

 Instrumentos de  pequena percusión. 

 Material elaborado: pentagramas, claves de sol, figuras musicais, etc 

 CDS gravados para usar no exterior. 

 Bolsa de tela con material diverso ( vaso de plástico, culleres de madeira, 
tapóns de plástico, chapas, palillos...) que se lles pedirá a todo alumnado. 

 
 
 
4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 Farase  unha avaliación inicial ao comezo do curso co fin de  poder comprobar o grao 

de adquisición dos contidos do curso anterior  e os coñecementos adquiridos polos  alumnos; 

empezaremos cun repaso que se prolongará ao longo do mes de setembro para asentar as 

bases de aprendizaxe dos novos contidos. 

A avaliación ao longo do curso será global e continua, sempre que a tendencia do alumno 

sexa a de manterse ou mellorar ao longo do curso; se algún alumno/a, no caso de 

confinamento, se desliga da asignatura, non entregando as tarefas propostas, ou 

facéndoo fora de prazo, non obterá unha calificación positiva da mesma, no trimestre 

afectado, e si é no último trimestre, non superará os obxectivos ao final do curso. 

O traballo e interese do alumno terá que ser  continuo nos tres trimestres. 

 

 



Asemade, a avaliación terá carácter formativo e estará baseada na: 

- Observación directa do alumno ( participación na aula, respeto das normas, interese por 

mellorar, esforzo amosado) 

 

- Se non fora posible, por estar confinados todos, ou algún alumno en concreto, teráse en 

conta a execución e entrega dos traballos solicitados, respeto polos prazos asignados para a 

entrega das tarefas, interese pola asignatura. 

 

 

- Coñecementos adquiridos, normalmente a partir de preguntas na aula, orais ou escritas. En 

caso de confinamento, a partir de vídeos ou tarefas que se lles solicite,  participación en 

videoconferencias, probas online... 

Se algún alumno non ten acceso ou medios para conectarse a internet, se buscará a maneira 

de entregarlle tarefas e de recibilas para a súa avaliación. 

 

- Valoración da capacidade, interese, actitude,  sociabilidade e corrección no trato. 

 

- Interpretación de danzas sinxelas. 

 

 

- Aprendizaxe das cancións traballadas. 

 

- Execución correcta das partituras coa frauta. 

 

 

- Execución de ritmos sinxelos con percusión corporal ou pequena percusión 

 

- Fichas avaliación  

 

 

- Todo isto permitirá establecer un seguimento continuo das aprendizaxes, permitindo ao 

profesor apreciar os progresos e dificultades do alumnado. 

 

- Para a avaliación do alumnado os criterios, instrumentos e porcentaxes que se aplicarán 

son os seguintes: 

 

 



ÁREA 
CRITERIOS 

CUALIFIC. 

INSTRUMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN 
PORCENTAXE 

Educación 

Artística/Música 

Traballo diario 

Actitude 

persoal. 

- Participación activa na aula, 
evaluada a partir da 
observación do profesor. 

- Atención e concentración nas 

actividades propostas 

- Esforzo e interese por aprender 

e mellorar. 

- Asistencia á aula co material 

axeitado. 

- Realización e entrega en 

prazo, das tarefas 

complementarias propostas. 

- Coidado do material común e 
individual. 

- Cumprimento das normas de 
convivencia . 

50% 

Probas 

- Orais. 

- Escritas. 

- Rítmicas (Movemento) 

- Instrumentais 

- Auditivas 

- Entoación 
 

50% 

 

Observación: Para calcular a nota de Educación Artística farase a media entre Ed. 
Plástica e Música. 

 Criterios de cualificación. 

Seguirase o establecido no artigo 12  da Orde do 9 de setembro  de 2014,  pola que se regula a 
avaliación na  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A citada Orde determina que os resultados da avaliación expresaranse nos seguintes termos: 

Cualificación negativas: 

  -Insuficiente (IN)  coa cualificación numérica:1,2,3  ou 4, sen decimais. 

Cualificacións positivas: 

- Suficiente (SU),cualificación numérica: 5 sen decimais. 

-  Ben (BE), cualificación numérica : 6 sen decimais. 

- Notable (NT), cualificación numérica: 7 ou 8 sen decimais.  



-  Sobresaliente (SB), cualificación : 9 ou 10  sen decimais. 
 

5. Procedementos para avaliar a propia programación 

Co  fin de avaliar a propia programación e establecer estratexias de mellora da programación 
didáctica cubrirase a seguinte estatística  de avaliación: 

 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de 
mellora 

Desenrolo dos  
obxectivos 

   

Adquisición 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Recursos    
Realización das tarefas    
Ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
 

6. Mínimos esixibles 

Bloque 1. A escoita  

- Escoita Identifica distintos tipos de voces: masculinas, femininas e brancas e 
distintos  tipos de agrupacións vocais. 

- Discriminar auditivamente o son dos instrumentos de percusión  de corda  e é quen 
de clasificalos por familias.Coñecemento e aplicación das normas de 
comportamento en audicións e representacións musicais. 

- Recoñecer as obras escoitadas e relacionalas cos seus compositores. 
- Completa compases de dous por catro 

 
 
 

Bloque 2.  Interpretación e creación musical 

 

- Utilizar a voz como instrumento de expresión e comunicación musical e interpreta 

algunha das pezas traballadas na aula. 

- Executar con percusión corporal ou con instrumentos de pequena percusión 

esquemas rítmicos con negras, corcheas. 

- Identificar a clave de sol, as figuras e os silencios e coñecer a súa duración. 

- Coñecer o nome das notas musicais e situalas no pentagrama. 

- Discriminar liña divisoria, dobre barra, compás e indicador de compás. 

- Colocar liñas divisorias atendendo aos indicadores de compás. 

- Saber tocar, coa frauta doce, melodías sinxelas traballadas na clase. 

 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza 

 

- Interpreta algunha das danzas aprendidas na aula. 

- Amosa interese por mellorar controlando a postura e a coordinación coa música. 



 

7. Medidas de recuperación para o alumnado con áreas pendentes 

  O alumnado que presente  na área de música  cualificación negativa en cursos 

anteriores recibirá o apoio educativo dentro do grupo.  

 As  medidas a tomar  poderán ser de distinto tipo: 

- Adaptacións metodolóxicas : 

 De agrupamentos, de espazo, tempos ou grado de complexidade das 

actividades. 

 Introdución de actividades alternativas e/ou complementarias. 

 Selección de materiais específicos adaptando os obxectivos, contidos e 

avaliación. 

 Utilización de programas didácticos específicos de informática. 

- Curriculares 

 Adaptacións curriculares se fose necesario 

 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

 

  Tras a  avaliación inicial farase unha valoración do grupo. Se si detectaran alumnos 

con necesidades específicas tomaranse de inmediato as medidas necesarias para que 

o seu desenrolo sexa óptimo e poidan acadar con éxito os obxectivos propostos. 

Poderanse tomar medidas ordinarias  e aplicalas a todo o grupo, tales como diferentes 

agrupamentos, priorizar obxectivos e seleccionar contidos, utilizar estratexias 

metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado, etc.,  ou 

extraordinarias cando soamente  afecten a un alumno en particular. 

 

  Dependendo das características do alumnado tomaranse as seguintes medidas: 

 

- Reforzo educativo puntual e esporádico a  aqueles  alumnos que o precisen 

- Apoio ao alumnado que promocionou con aprendizaxes non acadados. 

- Adaptacións curriculares significativas cando sexan necesarias 

- Atención específica a  aqueles alumnos de incorporación tardía ao sistema   

educativo. 

- Atención axeitada aqueles alumnos que presenten altas capacidades. 

- Adaptación dos materiais para o alumnado  con déficit de atención  

- Adaptación de materiais e actividades para o alumnado que presente algún tipo de 

discapacidade: auditiva, visual, motriz, etc. 

 

9. Programación de educación en valores 

 

  A música é un vehículo moi apropiado para traballar os valores, é  un instrumento 

educativo para a expresión de emocións e sentimentos. Na aula o alumnado participa 

en producións de forma cooperativa, establecen relacións sociais, e realizan  traballo en 

equipo.  

  Ao longo do curso fomentaranse os seguintes valores: orden, responsabilidade, 

respecto, a paz, a igualdade, a interculturalidade, a autoestima e o esforzo. 



 

 

10. Accións de contribución ao proxecto lector 

 

  Dende a aula de música e cando estea deseñado para o vindeiro  curso o plan lector 

participarase en actividades tales como aprendizaxe de :  

- Adiviñas 

- Trabalinguas 

- Cancións con retahilas.  

- Dramatizacións. 

- Lecturas relacionadas coa área 

 

 

 

 

 

 

 

11. Accións de contribución ao plan TIC 

 

  Dado que hoxe en día as TICs están presentes en todos os acontecementos do 

noso entorno, a aula de música utilizaraas como unha técnica instrumental máis, co fin 

de consolidar as aprendizaxes básicas, que implican a adquisición da competencia 

clave: aprender a aprender. 

  A aula de música dispón dunha pantalla interactiva e o  uso das TICs facilita o 

traballo e a aprendizaxe. A maioría das actividades que se realizan nas clases , o 

alumnado, pode atopalas en páxinas da rede, o que fai que se o desexan poden 

reforzar o aprendido ou mesmo amplialo ou  buscar información. 

  Tratarase de potenciar o uso das TICs como unha ferramenta de traballo no proceso 

de ensinanza aprendizaxe, utilizándoas de forma activa por parte do alumnado. 

  Por estes motivos, temos creado un blogue de música, ferramenta fundamental para 

o traballo diario, no que temos colgados todos os contidos traballados na aula: 

osondafraga.blogspot.com.es. 

 

 

 

12. Accións de contribución ao proxecto lingüístico 

 

  O Proxecto Lingüístico do Centro ten como obxectivo mellorar a competencia en 

comunicación lingüística e debe levarse a cabo de forma interdisciplinaria  transversal, e 

dicir, ten que desenrolarse  en todas as áreas do currículo e en todos os niveis 

educativos. 

  Incluiranse pois dentro das programacións as actuacións previstas  en materia 

lingüística, así como as pautas metodolóxicas para lograr a competencia comunicativa 

do alumnado. Teranse en conta a diversidade lingüística e cultural, deseñaranse tarefas 

de expresión e comprensión oral e escritas e propoñeranse lecturas relacionadas coa 

área. 

 



13. Accións de contribución ao plan de convivencia 

 

  O obxectivo último do plan de convivencia  é crear un ambiente de convivencia 
axeitado  que faga do Centro un espazo de PARTICIPACIÓN, e de relación 
RESPETUOSA con todos e entre todos. Por tal motivo están recollidos nel os 
obxectivos e procedementos  así como as normas de convivencia que debemos 
cumprir. Na área de música  promoverase o coñecemento dos mesmos co fin de 
fomentar a solidariedade, honestidade e respecto procurando evitar a rivalidade 
indiscriminada. Estimularase desde os primeiros niveis o coñecemento das capacidades 
individuais, a autocrítica e fundamentalmente o respecto a entorno. Tratarase pois de 
cumprir todas as medidas recollidas en dito plan e participar  nas propostas elaboradas 
polo equipo correspondente. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 b 

 e 

 B1.1. Audición de musica 
contemporánea , e investigación e 
valoración das posibilidades do son. 

 B1.2. Identificación e apreciación das 
calidades dos sons do contexto. 

 B1.1. Utilizar a escoita musical 
para indagar nas posibilidades 
do son, de maneira que sirvan 
como marco de referencia 
para creacións propias. 

 B1.1.1. Identifica,clasifica e 
describe as calidades dos sons 
do contexto natural e social, 
utilizando un vocabulario 
preciso. 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 b 

 e 

 o 

 B1.3.Identificación e apreciación de 
formas musicais sinxelas. 

 B1.4. Identificación a través da escoita 
de tipos de voces (soprano, contralto, 
tenor e baixo), instrumentos, variacións 
e contrastes de velocidade. 

 B1.5.Valoración e interese pola música 
de diferentes épocas e culturas, 
nomeadamente a galega. 

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

 B1.2.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variación 
e contrastes de velocidade e 
intensidade, tras a escoita de 
obras musicais, con 
capacidade para emitir unha 
valoración destas. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 h 

 a 

 D 

 B1.6. Audición activa e comentada de 
música variada da nosa cultura e 
doutras culturas. 

 B1.7. Actitude atenta, silenciosa e 
respectuosa durante a audición de 
música  

 B1.3. Coñecer exemplos de 
obras variadas da nosa e 
doutras culturas, para valorar 
o patrimonio musical, 
valorando a importancia do 
seu óns  e mantemento e da 
súa difusión, e do respecto co 
que deben afrontar as 
audicións e as representacións. 

 B1.3.1. Coñece, entende e 
cumpre as normas de 
comportamento en audicións  
e representacións musicais. 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 

 

 

 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

Clave 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 J 

 E 

 k 

 B2.1.Exploración das posibilidades 
sonoras e expresivas da voz 

 B2.1.Entender a voz como 
instrumento e recurso 
expresivo partindo da canción 
e das súas posibilidades para 
interpretar, crear e improvisar. 

 B2.1.1.Recoñece e describe 
as calidades da voz a través 
de audicións diversas, e 
recréaas. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 J 

 b 

 d 

 a 

 

 B2.2. Interpretación de pezas con 
instrumentos de aula e/ou frauta 
doce. 

 B2.3.Interpretación, memorización e 
improvisación guiada de cancións a 
unha our varias voces, desenvolvendo 
progresivamente a dicción, a 
afinación e a técnica vocal. Canon. 

 B2.4 Recoñecemento de tipos de 
instrumentos acústicos e electrónicos, 
agrupacións instrumentais e vocais, e 
rexistros da voz. 

 B2.5. Utilización das grafías 
convencionais na lectura, na escritura 
e na interpretación de cancións e de 
pezas instrumentais sinxelas. 

 B2.6 Gravación e rexistro das 
interpretacións para unha valoración 
e unha análise posteriores. 

 B2.2. 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, sumindo a 
responsabilidade na 
interpretación en grupo e 
respectando tanto as achegas 
das demais persoas como a 
persoa que asuma a dirección. 

 B2.1.1.Recoñece e clasifica 
instrumentos acústicos e 
electrónicos, diferentes 
rexistros da voz, e 
agrupacións vocais e 
instrumentais. 
 

 CCEC 

 CAA 

 B2.2.2.Utiliza a linguaxe 
musical para a interpretación 
de obras. 
 

 CCEC 

 B2.2.3.Traduce á linguaxe 
musical convencional 
melodías e ritmos sinxelos. 
 

 CCEC 
 

 B2.2.4.Interpreta pezas 
vocais e instrumentais de 
diferentes épocas, estilos e 
culturas para distintos 
agrupamento, con e sen 
acompañamento. 

 

 CAA 

 CCEC 



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

Clave 

 j 

 b 

 d 

 a 

 B2.7. Interese pola mellora do proceso 
de interpretación e do resultado final. 

 B2.8. Traballo cooperativo, asumindo 
as responsabilidades que lle 
correspondan e respectando as 
achegas das demais persoas do grupo. 

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

 B2.2.5.Coñece e interpreta 
cancións de distintos lugares, 
épocas, estilos e culturas para 
distintos agrupamentos, con e 
sen acompañamento. 

 CAA 

 CCEC 

 B2.2.6.Amosa  respecto polo 
traballo das demais persoas e 
responsabilidade no traballo 
individual e colectivo 

 CSC 

 B2.2.7.Analiza as 
interpretación feitas, recoñece 
erros e amosa interese por 
traballar para corrixilos. 

 CAA 

 I 

 j 

 B2.9. Creación de mensaxes musicais 
con contido expresivo combinando 
elementos sonoros e corporais 
diversos. 

 B2.10.Utilización dos medios de 
comunicación e de internet para a 
procura de información, en soporte 
impreso e dixital, sobre instrumentos , 
compositores/as intérpretes e eventos 
musicais de interese. 

 B2.12. 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. 

 B2.3.Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

 B.2.3.1. Procura información 
bibliográfica, en medios de 
comunicación e en internet 
sobre instrumentos, 
compositores/as, intérpretes e 
eventos musicais. 

 CCEC 

 CAA 

 CD 

 

 B2.3.2.Presenta e expón a 
información de xeito claro, 
ordenado e limpo en varios 
soportes.                                 

 CAA 

 CD 

 CCL 

 B2.3.3.Utiliza os medios 
audiovisuais e informáticos  
 

 CD 

 CCEC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

Clave 

 
BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

 j 

 b 

 h 

 d 

 o 

 B3.1Identificación do corpo como 
instrumento. Indagación e 
valoración sobre as posibilidades 
expresivas e comunicativas do corpo 
en distintas representacións 
artísticas ou situacións cotiás. 

 B3.2.Valoración e recoñecemento 
das danzas e a súa contribución ao 
noso patrimonio artístico e cultural. 

 B3.3.Interpretación de danzas 
coidando a coordinación individual e 
colectiva 

 B3.4.Invención de coreografías 
sinxelas para cancións e pezas 
musicais de diferentes estilos. 

 B3.5.Gravación e rexistro das danzas 
interpretadas. Análise de valoración 
do produto 

 

 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. 

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

 CAA 

 CCEC 

 B.3.1.2.Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas. 

 CCEC 

 B3.1.3.Coñece danzas de 
distintas épocas e lugares , e 
valora a súa achega ao 
patrimonio artístico e cultural. 

 CCEC 

 B.3.1.4.Reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais 
españolas, e entende a 
importancia da súa continuidade 
e o traslado ás xeracións futuras. 

 CSC 

 CCEC 

 B3.1.6.Analiza as danzas 
realizadas, recoñece os erros e 
amosa interese por mellora o 
produto. 

 CAA 

 B3.1.7.Respecta o traballo en 
grupo e participa nel de xeito 
pracenteiro amosando confianza 
nas propias posibilidades e nas 
demais persoas. 

 CAA 

 CSC 

 Amosa respecto polas demais 
persoas e colaboración con elas. 

 CSC 



2. Metodoloxía - Principios metodolóxicos 
 

A metodoloxía das clases de música vese moi condicionada pola situación actual 
de pandemia que vivimos neste curso 2020/2021.Hai que ter en conta a distancia física 
de polo menos metro e medio que teñen que manter os alumnos de separación entre si, a 
restricción da mobilidade en espazos pechados, o uso restrinxido de elementos 
compartidos, que hai que desinfectar continuamente, e o pouco recomendable que é 
facer actividades de entoación nos recintos pechados. Por todo iso, hai que resaltar as 
seguintes consideracións: 

- A aula de música ventilarase antes e despois de cada sesión, mantendo todas 
as ventás abertas mentres haxa alumnado nela. 

- Non se pode abrir a porta porque se molestaría ás outras aulas. 
- Antes de sentarse, os alumnos/as desinfectarán as mans con xel 

hidroalcohólico. 
- As actividades de canto e frauta farémolas no exterior, sempre que o tempo o 

permita polo que, lamentablemente, se verán reducidas. 
- O mesmo sucede coas actividades de danza e coreografías. Seleccionaranse 

aquelas que se realicen individualmente, sen ningunha interacción entre os 
alumnos/as. 

- A disposición física dos elementos da aula varía radicalmente; a disposición 
das cadeiras do alumnado é, este ano,  en fila india, coa separación que 
marca o protocolo. En ningún momento faremos desprazamentos pola aula. 

- Limitación do uso dos instrumentos de percusión que temos, e si se utilizan 
nalgunha clase, se desinfectarán antes e despois. 
 
Tendo en conta todo o anterior, tentaremos facer actividades que sexan de 
caracter lúdico, cunha metodoloxía activa, onde o alumnado será protagonista 
dos seus avances no proceso de aprendizaxe. 
Usaremos materiais dixitais (vídeos do blog de música con xogos, audicións, 
musicogramas...), tamén fichas que estarán fotocopiadas con moita 
anterioridade e se lles pedirá aos alumnos que aporten un material concreto 
da casa, para facer percusións. 
 

No caso dun novo confinamento, seguiremos traballando co blog 
de música e a través de Edixgal . Se algún alumno non pode asistir 
ao cole, se lle facilitará tarefa por estes medios e farase un 
seguimento da súa evolución, a través do espazo Abalar, correos 
electrónicos coas familias, contacto telefónico...Se non dispoñen 
de medios dixitais buscaráse a fórmula para que lles cheguen as 
tarefas a casa. 
 
 
 

Por último, resaltar a importancia que terán os temas transversais; a través dos 
mesmos fomentaranse valores como o respecto, a tolerancia, o cumprimento das normas 
“especiais” deste curso, o valor do esforzo e o traballo etc. Trátase de que medren como 
persoas a través da música e de que a disfruten. 

 
Os principios nos que  está baseada a programación son os seguintes: 
 

 Partirase do nivel de desenrolo do alumnado, nos seus distintos aspectos, para 
construir a partir de aí novas aprendizaxes. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte as 
aprendizaxes mecánicas. 

 Tratarase de fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 
conclusións con respecto ao que aprenden, de xeito que o alumnado recoñeza o 
progreso respecto a os seus coñecementos. 



 Propiciaranse oportunidades de poñer en práctica o aprendido, co fin de  que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. 

 Tratarase de desenrolar as capacidades xerais, competencias claves e específicas 
por medio do traballo na área. 
 

Todos os anteriores principios tratan de lograr  que o alumnado sexa capaz de aprender 
de xeito autónomo. 

 
 
3. Materiais e recursos didácticos 

 
Os materiais que se van a utilizar serán os seguintes: 
 

 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. 

 Aula virtual, en caso de ser necesario. 

 Fichas fotocopiables que sirvan de reforzo e ampliación. Serán fotocopiadas con 
antelación para cumprir as medidas de hixiene axeitadas. 

 Ordenador portátil 

 Pantalla  

 Guitarra 

 Instrumentos de  pequena percusión. 

 Material elaborado: pentagramas, claves de sol, figuras musicais, etc 

 CDS gravados para usar no exterior. 

 Bolsa de tela con material diverso ( vaso de plástico, culleres de madeira, tapóns de 
plástico, chapas, palillos...) que se lles pedirá a todo alumnado. 

 
 
 
4. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
 Farase  unha avaliación inicial ao comezo do curso co fin de  poder comprobar o grao de 

adquisición dos contidos do curso anterior  e os coñecementos adquiridos polos  alumnos; 

empezaremos cun repaso que se prolongará ao longo do mes de setembro para asentar as bases 

de aprendizaxe dos novos contidos. 

A avaliación ao longo do curso será global e continua, sempre que a tendencia do alumno sexa a 

de manterse ou mellorar ao longo do curso; se algún alumno/a, no caso de confinamento, se 

desliga da asignatura, non entregando as tarefas propostas, ou facéndoo fora de prazo, 

non obterá unha calificación positiva da mesma, no trimestre afectado, e si é no último 

trimestre, non superará os obxectivos ao final do curso. 

O traballo e interese do alumno terá que ser  continuo nos tres trimestres. 

 

Asemade, a avaliación terá carácter formativo e estará baseada na: 

- Observación directa do alumno ( participación na aula, respeto das normas, interese por mellorar, 

esforzo amosado) 



- Se non fora posible, por estar confinados todos, ou algún alumno en concreto, teráse en conta a 

execución e entrega dos traballos solicitados, respeto polos prazos asignados para a entrega das 

tarefas, interese pola asignatura. 

- Coñecementos adquiridos, normalmente a partir de preguntas na aula, orais ou escritas. En caso 

de confinamento, a partir de vídeos ou tarefas que se lles solicite,  participación en 

videoconferencias, probas online... 

Se algún alumno non ten acceso ou medios para conectarse a internet, se buscará a maneira de 

entregarlle tarefas e de recibilas para a súa avaliación. 

- Valoración da capacidade, interese, actitude,  sociabilidade e corrección no trato. 

- Interpretación de danzas sinxelas. 

- Aprendizaxe das cancións traballadas. 

- Execución correcta das partituras coa frauta. 

- Execución de ritmos sinxelos con percusión corporal ou pequena percusión 

- Fichas avaliación . 

- Todo isto permitirá establecer un seguimento continuo das aprendizaxes, permitindo ao profesor 

apreciar os progresos e dificultades do alumnado. 

- Para a avaliación do alumnado os criterios, instrumentos e porcentaxes que se aplicarán son 

os seguintes: 

ÁREA 
CRITERIOS 

CUALIFIC. 

INSTRUMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN 
PORCENTAXE 

Educación 

Artística/Música 

Traballo 

diario 

Actitude 

persoal. 

- Participación activa na aula, 
evaluada a partir da 
observación do profesor. 

- Atención e concentración 

nas actividades propostas 

- Esforzo e interese por 

aprender e mellorar. 

- Asistencia á aula co material 

axeitado. 

- Realización e entrega en 

prazo, das tarefas 

complementarias propostas. 

- Coidado do material común 
e individual. 

- Cumprimento das normas 
de convivencia . 

50% 

Probas 
- Orais. 

- Escritas. 

50% 



- Rítmicas (Movemento) 

- Instrumentais 

- Auditivas 

- Entoación 

 

Observación: Para calcular a nota de Educación Artística farase a media entre Ed. Plástica 
e Música. 

 Criterios de cualificación. 

Seguirase o establecido no artigo 12  da Orde do 9 de setembro  de 2014,  pola que se regula a 
avaliación na  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A citada Orde determina que os resultados da avaliación expresaranse nos seguintes termos: 

Cualificación negativas: 

  -Insuficiente (IN)  coa cualificación numérica:1,2,3  ou 4, sen decimais. 

Cualificacións positivas: 

- Suficiente (SU),cualificación numérica: 5 sen decimais. 

-  Ben (BE), cualificación numérica : 6 sen decimais. 

- Notable (NT), cualificación numérica: 7 ou 8 sen decimais.  

-  Sobresaliente (SB), cualificación : 9 ou 10  sen decimais. 
 

5. Procedementos para avaliar a propia programación 

Co  fin de avaliar a propia programación e establecer estratexias de mellora da programación 
didáctica cubrirase a seguinte estatística  de avaliación: 

 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de 
mellora 

Desenrolo dos  
obxectivos 

   

Adquisición 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Recursos    
Realización das tarefas    
Ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
 

 

 

 



6. Estándares mínimos de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

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

musicais. 

 Identifica e describe as calidades do son. 

 Distingue tipos de voces e instrumentos e agrupacións instrumentais ou vocais. 

 Identifica as partes dunha peza musical sinxela. 

 Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados. 

Recoñece e clasifica instrumentos e agrupación vocais e instrumentais. 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

 Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

 Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento. 

 Coñece e interpreta cancións con acompañamentos sinxelos. 

Amosa respecto polo traballo dos demais e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 

BLOQUE 3. A  MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 Inventa e reproduce pequenas coreografías. 

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

 Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas. 

Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

 

7. Medidas de recuperación para o alumnado con áreas pendentes 

  O alumnado que presente  na área de música  cualificación negativa en cursos anteriores 

recibirá o apoio educativo dentro do grupo.  

 As  medidas a tomar  poderán ser de distinto tipo: 

- Adaptacións metodolóxicas : 

 De agrupamentos, de espazo, tempos ou grado de complexidade das actividades. 

 Introdución de actividades alternativas e/ou complementarias. 

 Selección de materiais específicos adaptando os obxectivos, contidos e 

avaliación. 

 Utilización de programas didácticos específicos de informática. 

- Curriculares 

 Adaptacións curriculares se fose necesario 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

 

  Tras a  avaliación inicial farase unha valoración do grupo. Se si detectaran alumnos con 

necesidades específicas tomaranse de inmediato as medidas necesarias para que o seu 



desenrolo sexa óptimo e poidan acadar con éxito os obxectivos propostos. Poderanse tomar 

medidas ordinarias  e aplicalas a todo o grupo, tales como diferentes agrupamentos, priorizar 

obxectivos e seleccionar contidos, utilizar estratexias metodolóxicas que favorezan a 

participación de todo o alumnado, etc.,  ou extraordinarias cando soamente  afecten a un 

alumno en particular. 

 

  Dependendo das características do alumnado tomaranse as seguintes medidas: 

 

- Reforzo educativo puntual e esporádico a  aqueles  alumnos que o precisen 

- Apoio ao alumnado que promocionou con aprendizaxes non acadados. 

- Adaptacións curriculares significativas cando sexan necesarias 

- Atención específica a  aqueles alumnos de incorporación tardía ao sistema   educativo. 

- Atención axeitada aqueles alumnos que presenten altas capacidades. 

- Adaptación dos materiais para o alumnado  con déficit de atención  

- Adaptación de materiais e actividades para o alumnado que presente algún tipo de 

discapacidade: auditiva, visual, motriz, etc. 

 

 

 

 

9. Programación de educación en valores 

 

  A música é un vehículo moi apropiado para traballar os valores, é  un instrumento 

educativo para a expresión de emocións e sentimentos. Na aula o alumnado participa en 

producións de forma cooperativa, establecen relacións sociais, e realizan  traballo en equipo.  

  Ao longo do curso fomentaranse os seguintes valores: orden, responsabilidade, respecto, 

a paz, a igualdade, a inter culturalidade, a autoestima e o esforzo. 

 

 

10. Accións de contribución ao proxecto lector 

 

  Dende a aula de música e cando estea deseñado para o vindeiro  curso o plan lector 

participarase en actividades tales como aprendizaxe de :  

- Adiviñas 

- Trabalinguas 

- Cancións con retahilas.  

- Dramatizacións. 

- Lecturas relacionadas coa área 

 

11. Accións de contribución ao plan TIC 

 

  Dado que hoxe en día as TICs están presentes en todos os acontecementos do noso 

entorno, a aula de música utilizaraas como unha técnica instrumental máis, co fin de 

consolidar as aprendizaxes básicas, que implican a adquisición da competencia clave: 

aprender a aprender. 

  A aula de música dispón dunha pantalla interactiva e o  uso das TICs facilita o traballo e a 

aprendizaxe. A maioría das actividades que se realizan nas clases , o alumnado, pode 

atopalas en páxinas da rede, o que fai que se o desexan poden reforzar o aprendido ou 

mesmo amplialo ou  buscar información. 



  Tratarase de potenciar o uso das TICs como unha ferramenta de traballo no proceso de 

ensinanza aprendizaxe, utilizándoas de forma activa por parte do alumnado. 

 

12. Accións de contribución ao proxecto lingüístico 

 

  O Proxecto Lingüístico do Centro ten como obxectivo mellorar a competencia en 

comunicación lingüística e debe levarse a cabo de forma interdisciplinaria  transversal, e dicir, 

ten que desenrolarse  en todas as áreas do currículo e en todos os niveis educativos. 

  Incluiranse pois dentro das programacións as actuacións previstas  en materia lingüística, 

así como as pautas metodolóxicas para lograr a competencia comunicativa do alumnado. 

Teranse en conta a diversidade lingüística e cultural, deseñaranse tarefas de expresión e 

comprensión oral e escritas e propoñeranse lecturas relacionadas coa área. 

 

 

 

13. Accións de contribución ao plan de convivencia 

 

  O obxectivo último do plan de convivencia  é crear un ambiente de convivencia axeitado  
que faga do Centro un espazo de PARTICIPACIÓN, e de relación RESPETUOSA con todos 
e entre todos. Por tal motivo están recollidos nel os obxectivos e procedementos  así como 
as normas de convivencia que debemos cumprir. Na área de música  promoverase o 
coñecemento dos mesmos co fin de fomentar a solidariedade, honestidade e respecto 
procurando evitar a rivalidade indiscriminada. Estimularase desde os primeiros niveis o 
coñecemento das capacidades individuais, a autocrítica e fundamentalmente o respecto a 
entorno. Tratarase pois de cumprir todas as medidas recollidas en dito plan e participar  nas 
propostas elaboradas polo equipo correspondente. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 


