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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles 

permitan: 
 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 
elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 
como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 
estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 
sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non discriminación de 
persoas con discapacidade.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbese, a lingua cooficial da 
comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 
permita expresar e comprender mensaxes sinxelas, e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas 
que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.  

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, 
a historia e a cultura. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social.  

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera 
tipo e aos estereotipos sexistas.  

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 
 
 

 

2. OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA 
 

Obxectivos de 1º curso de primaria 

 

1. Discriminar auditivamente os sons do seu ámbito máis próximo diferenciando entre 
son, silencio e ruído. 

2. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade 
e timbre. 

3. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas. 
4. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 
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5. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.  
6. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa 

e retrouso, e ostinato rítmico. 
7. Utilizar as posibilidades sonoras do propio corpo. 
8. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias: 

metal, madeira e parche. 
9. Explorar as calidades sonoras de instrumentos non convencionais de calidade acústica.  

10. Coñecer e descodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e 
non convencionais. 

11. Interiorizar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario.  
12. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 
 

 

Obxectivos de 2º curso de primaria 

 

1. Discriminar os parámetros do son en audicións de sons do ámbito.  
2. Identificar e describir o son das distintas voces e instrumentos.  
3. Vocalizar, respirar e articular correctamente nas interpretacións vocais.  
4. Utilizar a voz como medio de expresión.  
5. Explorar as calidades sonoras de instrumentos de pequena percusión e de instrumentos de 

láminas. 

6. Discriminar a duración, figuras musicais, notas, acentos e silencios na interpretación de 

partituras. 

7. Gozar coa música e todo o que a rodea nas interpretacións musicais.  
8. Utilizar o corpo como instrumento adecuando os seus movementos ao ritmo, ao espazo e 

á coordinación. 
 

 

Obxectivos de 3º curso de primaria 

 

1. Valorar a música como medio de expresión e de relación entre as persoas.  
2. Recoñecer o valor da música como ferramenta terapéutica e medio para canalizar 

as emocións. 
3. Fomentar a actitude de escoita e o respecto polo silencio. 
4. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: timbre, duración, altura 

e intensidade. 
5. Identificar os distintos tipos de voces na audición de obras vocais: masculina, feminina 

e voces brancas. 
6. Discriminar entre monodia e polifonía.  
7. Explorar as calidades sonoras de diferentes materiais poñendo atención aos distintos timbres. 
8. Coñecer e interpretar diferentes formas musicais: rondó, ostinato e canon.  
9. Explorar as calidades sonoras da voz na interpretación e a improvisación vocal. 

10. Realizar acompañamentos sinxelos a cancións con instrumentos musicais.  
11. Desenvolver o canto en grupo en monodia e introducir a polifonía co canon melódico. 
12. Representar graficamente as calidades do son.  
13. Recoñecer e descodificar elementos da grafía convencional: figuras (negra, corchea, 

silencio), notas (mi, sol, la), pentagrama, clave de sol, escala (pentatónica, diatónica), compás 
(binario e ternario).  

14. Clasificar os diferentes instrumentos por familias: corda (pulsada, fregada e percutida), 
vento e percusión. 

15. Coñecer e manexar a frauta doce para a interpretación musical.  
16. Identificar os diferentes profesionais que interveñen na creación e interpretación musical.  
17. Expresar musicalmente, a través do corpo e o movemento, sentimentos, emocións e 

vivencias. 
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Obxectivos de 4º curso de primaria 

 

1. Diferenciar distintos tipos de agrupacións musicais.  
2. Discriminar o timbre de distintos tipos de instrumentos.  
3. Identificar a estrutura interna das cancións.  
4. Usar o canto como medio de gozo respectando os demais.  
5. Clasificar os instrumentos musicais en función das súas características.  
6. Saber interpretar o contido dunha partitura.  
7. Investigar sobre a historia da música.  
8. Utilizar a frauta para expresarse musicalmente coidando a respiración.  
9. Expresar música a través do corpo.  

10. Utilizar a danza como medio de expresión. 
 

 

Obxectivos de 5º curso de primaria 

 

1. Clasificar os distintos tipos de voz: soprano, contralto, tenor e baixo. 
2. Identificar e clasificar os instrumentos da orquestra sinfónica.  
3. Recoñecer os distintos tipos de instrumentos e agrupacións vocais e instrumentais. 
4. Explorar diferentes tipos de estilos musicais, as súas características e evolución.  
5. Coñecer a música doutros tempos e culturas e a súa implicación e relevancia 

noutros contextos. 
6. Representar a música na súa forma musical (binaria, ternaria e rondó) a través de 

métodos non convencionais: o musicograma. 
7. Clasificar os instrumentos musicais a partir da forma de producir o seu son: 

idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos e electrófonos. 
8. Desenvolver a técnica vocal na interpretación de cancións. 
9. Adestrar a técnica instrumental no acompañamento e a interpretación de pequenas 

obras musicais. 
10. Desenvolver a capacidade compositiva na creación de pequenas partituras en grafía 

convencional e non convencional. 
11. Identificar os trazos básicos dunha danza (ritmo, melodía e carácter).  
12. Coñecer diferentes tipos de danzas do mundo e comparalas coas nosas danzas tradicionais. 
13. Clasificar os diferentes tipos de danzas.  
14. Desenvolver habilidades coreográficas na creación de danzas simples. 
15. Vivenciar os trazos das diferentes culturas a través da interpretación das súas danzas.  
16. Identificar os diferentes profesionais que interveñen no desenvolvemento dunha danza 

(coreógrafo, directos, bailarín...) e a súa importancia no desenvolvemento desta. 

 

Obxecivos de 6º curso de primaria 

 

1. Recoñecer as posibilidades dos instrumentos acústicos e electrónicos na audición.  
2. Ser crítico na escoita activa.  
3. Coñecer a grafía musical e verbalizar sobre o seu uso.  
4. Valorar o patrimonio musical doutras culturas.  
5. Crear instrumentos musicais de construción propia a partir do coñecemento dos 

instrumentos reais. 

6. Respectar e colaborar cos demais nas actividades de canto.  
7. Descifrar a linguaxe musical dunha partitura na interpretación musical  
8. Desenvolver a danza a partir de músicas actuais.  
9. Recoñecer diferentes xéneros e estilos de danza. 
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3. DESCRITORES  
 
 
 

COMPETENCIA INDICADORES  
 

Competencia matemática e  
competencias básicas en  
ciencia e tecnoloxía 
 

 

Coidado do ámbito  
natural e dos seres vivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vida saudable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ciencia no día a día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manexo de elementos  
matemáticos 

 
 
 

 

Razoamento lóxico e  
resolución de problemas 

 
 
 
 
 

 

DESCRITORES 

 

• Interactuar co ámbito natural 

de xeito respectuoso.  
• Comprometerse co uso 

responsable dos recursos 

naturais para promover un 

desenvolvemento sostible.  
• Respectar e preservar a vida 

dos seres vivos do seu ámbito.  
• Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo home no 

ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura. 
 
• Desenvolver e promover hábitos 

de vida saudable en canto á 

alimentación e ao exercicio físico.  
• Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do 

corpo humano fronte ao coidado 

saudable deste. 
 
• Recoñecer a importancia da 

ciencia na nosa vida cotiá. 

• Aplicar métodos 

científicos rigorosos para 

mellorar a comprensión 

da realidade circundante.  
• Manexar os coñecementos 

sobre ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas e 

comprender o que acontece ao 

noso redor. 
 
• Manexar a linguaxe matemática con 

precisión en calquera contexto. 

• Identificar e manipular con 

precisión elementos 

matemáticos (números, datos, 

elementos xeométricos...) en 

situacións cotiás. 
 
• Aplicar os coñecementos 

matemáticos para a resolución 

de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera 

materia.  
• Realizar argumentacións en 

calquera contexto con esquemas 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación lingüística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competencia dixital 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comprensión: oral 

e escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión: oral e escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normas de  
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación 

noutras linguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tecnoloxías da  
información 
 
 
 

 

Comunicación  
audiovisual 

lóxico-matemáticos. 
 
• Aplicar as estratexias de 

resolución de problemas a 

calquera situación problemática. 
 
• Comprender o sentido dos textos 

escritos.  
• Captar o sentido das expresións 

orais: ordes, explicacións, 

indicacións, relatos...  
• Gozar coa lectura. 
 
• Expresar oralmente, de xeito 

ordenado e claro, calquera tipo de 

información.  
• Utilizar o coñecemento das 

estruturas lingüísticas, normas 

ortográficas e gramaticais 

para elaborar textos escritos.  
• Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 
 
• Respectar as normas de 

comunicación en calquera 

contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor...  
• Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 

diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 
 
• Entender o contexto sociocultural 

da lingua, así como a súa historia, 

para un mellor uso desta.  
• Manter conversacións noutras 

linguas sobre temas cotiáns 

en distintos contextos.  
• Utilizar os coñecementos sobre a 

lingua para buscar información e 

ler textos en calquera situación.  
• Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou de materias 

diversas. 
 
• Empregar distintas fontes para 

a busca de información.  
• Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar e dar a coñecer 

información propia derivada 

de información obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 
 
• Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 
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Utilización de  
ferramentas dixitais 

 
 
 
 
 
 

 

Respecto polas  
manifestacións culturais  
propias e alleas 

 

Conciencia e expresións  
culturais 
 
 

 

Expresión cultural e  
artística 

 
 

 

Competencias sociais e  
cívicas 

 

Educación cívica e  
constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relación cos demais 
 
 
 
 
 

 

Compromiso social 

• Comprender as mensaxes 

que veñen dos medios de 

comunicación. 
 
• Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento.  
• Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vida diaria.  
• Aplicar criterios éticos no uso 

das tecnoloxías. 
 
• Mostrar respecto cara ás obras 

máis importantes do patrimonio 

cultural a nivel mundial.  
• Valorar a interculturalidade 

como unha fonte de riqueza 

persoal e cultural.  
• Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 
 
• Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 

• Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e do ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 
 
• Coñecer e aplicar dereitos e 

deberes da convivencia cidadá 

no contexto da escola.  
• Identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e 

democrático de dereito 

referendado por unha norma 

suprema chamada Constitución 

Española. 
 
• Desenvolver capacidade de 

diálogo cos demais en situacións 

de convivencia e traballo e para 

a resolución de conflitos.  
• Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos.  
• Recoñecer riqueza na 

diversidade de opinións e ideas. 
 
• Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

• Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

• Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e 

respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 



 

9 
 

 
 
 
 
 
 

 

Autonomía persoal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liderado 
 
 

 

Sentido de iniciativa e  
espírito emprendedor 
 

 

Creatividade 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emprendemento 
 
 
 
 
 

 

Aprender a aprender 
 
 

 

Perfil de aprendiz 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferramentas para  
estimular o pensamento 

 
 

 

Planificación e  
avaliación da  
aprendizaxe 

• Involucrarse ou promover 

accións cun fin social. 
 
• Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias. 

• Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo 

superando as dificultades. 

• Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

• Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

• Contaxiar entusiasmo pola tarefa 

e confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos.  
• Darlle prioridade á consecución 

de obxectivos de grupo sobre 

intereses persoais.  
• Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde 

coñecementos previos do tema.  
• Configurar unha visión de 

futuro realista e ambiciosa. 

• Encontrar posibilidades no 

ámbito que outros non aprecian.  
• Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos.  
• Mostrar iniciativa persoal para 

iniciar ou promover accións novas. 

• Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou dos proxectos. 

• Actuar con responsabilidade 

social e sentido ético no traballo.  
• Identificar potencialidades 

persoais como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas 

intelixencias múltiples. 

• Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe.  
• Aplicar estratexias para a mellora 

do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente...  
• Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión 

rigorosa dos contidos. 
 
• Planificar os recursos necesarios 

e os pasos que hai que realizar no 

proceso de aprendizaxe. 
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• Seguir os pasos establecidos e 

tomar decisións sobre os 

pasos seguintes en función 

dos resultados intermedios.  
• Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos 

de aprendizaxe. 



 

11 
 

 

4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 

 

Descrición do modelo competencial. 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos 

desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se 

estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde 

favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula 

activas. 
 

Tratar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo que 

cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis 

preciso. Podemos encontrar entre tres e seis indicadores por competencia. 
 

O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 

chamamos descritores da competencia que “describen” o alumno competente neste ámbito. 

Por cada indicador encontraremos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo. 
 

En cada unidade didáctica concretaremos os descritores en desempeños competenciais 

redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto 

da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto 

e obxectivable e indícanos qué debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas. 
 

Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 

proxecto aplicable a toda materia e curso. 
 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales 

como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse desde todas as áreas facendo posible e fomentando que o proceso 

de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible. 
 

Por outra parte, o desenvolvemento de valores, presentes tamén en todas as áreas, axudará a 

que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que 

constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
 

A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferentes levaranos a traballar 

desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas 

fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 
 

 

Na área de Música. 
 

Na área de Música incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático 

facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A área contribúe á adquisición da Competencia matemática e Competencias en ciencias e 

tecnoloxía ao tratar conceptos e representacións xeométricas presentes na arquitectura, no 

deseño, no mobiliario, nos obxectos cotiáns, no espazo natural, e naquelas ocasións nas que se 

necesitan referentes para organizar a obra artística no espazo. Así mesmo, aspectos traballados 

en música como o ritmo e as escalas, colaboran directamente coa consecución da Competencia 

matemática. 
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Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 
• Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as repercusións para 

a vida futura. 
• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 
• Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 

Comunicación lingüística 
 

A través dos intercambios comunicativos que se xeran nas diversas actividades e proxectos, do 

uso das normas que o rexen, da explicación dos procesos e do vocabulario específico que a área 

achega, contribúese ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 
 

De forma específica, cancións ou sinxelas dramatizacións son un vehículo propicio para a 

adquisición de novo vocabulario e para desenvolver capacidades relacionadas coa fala, como a 

respiración, a dicción ou a articulación. Desenvólvese tamén esta competencia a través da 

descrición dos proxectos de traballo, das argumentacións sobre solucións achegadas no 

desenvolvemento dos proxectos e da propia presentación destes. 
 

Os descritores que utilizaremos serán: 
• Comprender o sentido dos textos escritos. 
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta 

ao interlocutor... 
• Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso desta.  
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta.  

• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 
 

Competencia dixital 
 

Mediante o uso da tecnoloxía como ferramenta para mostrar procesos relacionados coa música e 

as artes visuais e para achegar o alumnado á creación de producións artísticas e da análise da 

imaxe e do son e das mensaxes que transmiten, contribúese ao desenvolvemento da 

Competencia dixital. 
 

Na área adestraremos os seguintes descritores: 
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 
• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
• Empregar distintas fontes para a busca de información. 
 

Conciencia e expresións culturais 
 

A área de Educación artística contribúe directamente en todos os aspectos que configuran a área  
á adquisición desta competencia. Nesta etapa ponse a énfase no coñecemento de diferentes 

códigos artísticos e no das técnicas e recursos que lle son propios, o que lle axuda ao alumnado a 

iniciarse na percepción e na comprensión do mundo que o rodea e a ampliar as súas posibilidades 

de expresión e comunicación cos demais. A posibilidade de representar unha idea de forma 

persoal, valéndose dos recursos que as linguaxes artísticas proporcionan, promove a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade, ao mesmo tempo que ensina a respectar outras formas de 

pensamento e expresión. 
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A área, ao propiciar o achegamento a diversas manifestacións culturais e artísticas, tanto do 

ámbito máis próximo como doutros pobos, dota os alumnos e alumnas de instrumentos para 

valoralas e para formular opinións cada vez máis fundamentais no coñecemento. Deste modo, 

poden ir configurando criterios válidos en relación cos produtos culturais e ampliar as súas 

posibilidades de ocio. 
 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 
• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  
• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e do ámbito cotián. 
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 

Competencias sociais e cívicas 
 

A Educación artística favorece a participación en experiencias colectivas: colaxes, exposicións, 

experiencias musicais, etc., como forma de expresar ideas, sentimentos, vivencias tanto persoais 

como de grupo. A interpretación e a creación supoñen, en moitas ocasións, un traballo en equipo. 

A aceptación de normas desta forma de traballo, a cooperación, asunción de responsabilidades e 

utilización de espazos de xeito apropiado, son regras e normas dun desenvolvemento social e 

cívico adecuado. Todo iso fai que a área contribúa ao desenvolvemento da Competencia social e 

cívica. 
 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuación: 
• Concibir unha escala de valores propia e actuar segundo ela. 
• Involucrarse ou promover accións cun fin social.  
• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 
• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

A creatividade esixe actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, barallar posibilidades e 

solucións diversas. O proceso non só contribúe á orixinalidade e á busca de formas innovadoras, 
senón que ademais xera flexibilidade polas diferentes respostas que poden obterse ante un ante 

un mesmo suposto. Neste sentido a área de Educación artística contribúe á competencia Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor, actuando significativamente no proceso que leva ao neno 

desde a exploración inicial ata o produto final, o cal require unha planificación previa e demanda 
un esforzo por alcanzar resultados orixinais, non estereotipados. O traballo en equipo e as 
habilidades de planificación, organización e elaboración de proxectos de traballo supón o 

desenvolvemento de capacidades e habilidades básicas tales como: a perseveranza, a 
responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, e contribúen todas elas directamente ao 

desenvolvemento desta competencia. 
 

Neste caso, os descritores que hai que adestrar son: 
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
• Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.  
• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.  
• Darlle prioridade á consecución de obxectivos de grupo ante intereses persoais. 
 

Aprender a aprender 
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Á competencia para Aprender a aprender contribúese na medida que se favoreza a reflexión 
sobre os procesos na manipulación de obxectos, a experimentación con técnicas e materiais e a 

exploración sensorial de sons, texturas, formas ou espazos, co fin de que os coñecementos 

adquiridos doten a nenos e nenas dunha experiencia suficiente para utilizalos en situacións 
diferentes. O desenvolvemento da capacidade de observación presenta a conveniencia de 

establecer pautas que a guíen, co obxecto de que o exercicio de observar proporcione información 
relevante e suficiente. Neste sentido, a área fai competente en aprender, ao proporcionar 

protocolos de indagación e planificación de procesos susceptibles de seren utilizados noutras 

aprendizaxes. 
 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 
• Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe.  
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
 
 
 
 
 

5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 

1º Curso de Primaria 
 

Bloque 1. Escoita 
 

• O son: percepción sensorial.  
• Sons do contorno próximo.  
• Son e silencio. O ruído.  
• Calidades do son: duración (pulso, longo-curto), altura (agudo-grave), 

intensidade, timbre.  
• Audición das obras musicais no plano descritivo. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 
 

• Exploración dos recursos da voz. Articulación e vocalización.  
• Tempos da respiración: inspiración e expiración.  
• A canción infantil. A estrofa e o retrouso. Acompañamentos rítmicos en ostinato.  
• Posibilidades sonoras dos instrumentos de percusión corporal.  
• Instrumentos de percusión escolar: metal, madeira e parche.  
• Instrumentos non convencionais de calidade acústica.  
• Grafías non convencionais. Grafías convencionais: partitura, figuras (negra, corchea, 

silencio de negra). Acentuación binaria. 

 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

• A danza na expresión espontánea.  
• Repertorio de danzas sinxelas.  
• Canción gestualizada. 
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2º Curso de Primaria 
 

Bloque 1. Escoita. 

 

• Discriminación de sons: son e silencio.  
• Sons do ámbito próximo (casa e colexio).  
• Posibilidades sonoras dos obxectos.  
• Formas musicais: ostinato e rondó, lied, pregunta e reposta, eco.  
• Os parámetros do son: percepción sensorial.  
• O timbre, a intensidade, a altura e a duración nos sons do ámbito.  
• A música como linguaxe infantil: xogos populares. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 

 

• Técnica vocal: articulación, vocalización e respiración.  
• Exploración dos recursos da voz: encadeados rítmicos  
• A canción con acompañamentos rítmicos en ostinato.  
• Canción con forma de estrofa e retrouso: rondó•  
• Posibilidades sonoras dos instrumentos de percusión corporal.  
• Clasificación dos instrumentos: corda, vento, percusión.  
• Instrumentos de percusión afinada: xilófono, metalófono e carillón.  
• Grafías non convencionais e introdución ás convencionais: compás (binario e 

ternario), duración (redonda, branca, negra), escala, nota (sol, mi), silencio. 
 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 

 

• Control do corpo: movemento, repouso, respiración e desprazamento polo espazo.  
• O movemento corporal adecuado ao ritmo e á forma da música.  
• A canción infantil con xestos.  
• Creación, improvisación e repertorio de danzas sinxelas.  
• Coreografía en parellas e con acompañamento instrumental. 

 

 

3º Curso de Primaria 
 

Bloque 1. Escoita. 
 

• O medio acústico na saúde e na convivencia.  
• A actitude de escoitar.  
• O silencio.  
• As calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade.  
• Obras vocais con distintas voces: masculina, feminina e voces brancas.  
• Diferenciación de monodia e polifonía.  
• Recoñecemento de timbres e calidades de materiais sonoros diversos.  
• Formas musicais: roldou (estrofas e retrousos), ostinato e canon. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 
 

• Recursos da voz: improvisación vocal, emisión, articulación, vocalización e respiración.  
• Canto con acompañamento instrumental. 
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• Canto en grupo: ostinatos melódicos e rítmicos.  
• Iniciación ao canto polifónico mediante o procedemento de canon.  
• Calidades do son: duración, intensidade, timbre, altura e a súa representación.  
• Grafía convencional: figuras (negra, corchea, silencio), notas (mi, sol, la), 

pentagrama, clave de sol, escala (pentatónica, diatónica), compás (binario e ternario).  
• Familias de instrumentos: instrumentos de percusión, de corda (fregada, 

pulsada, percutida), de vento.  
• A frauta doce. Profesionais da música. 

 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

• O sentido musical a través do control corporal.  
• Control do corpo: movemento, repouso e desprazamento polo espazo.  
• Canción gestualizada.  
• A danza como expresión musical de ritmos e como expresión de sentimentos, 

emocións e imaxinación. 
 

 

4º Curso de Primaria 
 

Bloque 1. Escoita. 
 

• As agrupacións musicais: solista, dúo, trío, coro.  
• Instrumentos da orquestra e do folclore.  
• Dinámica estrutural de cancións e fragmentos musicais de distintos estilos, culturas e tempo. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 
 

• A coordinación individual e colectiva na interpretación vocal: simultaneidade, sucesión 

e alternancia. 

• Canons a tres voces.  
• Clasificación dos instrumentos musicais por familias: cordas (fregadas, 

golpeadas, punteadas), vento (sopro humano e sopro mecánico), electrónicos, 

percusión (son determinado e indeterminado).  
• Elementos da música (ritmo, melodía, timbre, tempo, dinámica, carácter).  
• Profesións relacionadas coa música. Interpretación con frauta doce. 

 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

• Precisión rítmica e dinámica.  
• Secuencia, redución, canon a tres, lied e rondó.  
• Danzas populares españolas. 

 

 

5º Curso de Primaria 
 

Bloque 1. Escoita. 
 

• Rexistro da voz adulta: soprano, contralto, tenor e baixo.  
• Tipos de instrumentos e agrupacións vocais e instrumentais.  
• A orquestra sinfónica.  
• Utilización da música, de diferentes estilos, tempo, cultura, en distintos contextos. 
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Bloque 2. Interpretación musical. 
 

• Representación das formas musicais: formas binarias, ternarias e rondó.  
• Clasificación dos instrumentos musicais segundo o material vibrante: 

idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos e electrófonos.  
• Técnica vocal e instrumental. Invención musical. 

 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

• Características técnicas e musicais das danzas do mundo.  
• Dirección e interpretación. 

 

 

6º Curso de Primaria 
 

Bloque 1. Escoita. 
 

• Música contemporánea: instrumentos acústicos e electrónicos.  
• Agrupacións instrumentais.  
• A música en diferentes contextos: gravacións, concertos, videoclips, cine, debuxos animados, 

internet... 
 

Bloque 2. Interpretación musical. 
 

• Elementos musicais.  
• Terminoloxía básica.  
• Producións musicais nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

• Creación de instrumentos musicais.  
• A canción contemporánea.  
• Linguaxe musical: signos de prolongación (caldeirón, punto e ligadura).  
• Silencios de complemento e de preparación.  
• Células rítmicas (dobre corchea e corchea).  
• Alteracións propias (sostido, bemol, becuadro) e accidentais.  
• Notas a contratempo e grupos de valoración especial.  
• Figuras musicais: a síncope.  
• A frauta doce. 

 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

• A coreografía no baile moderno.  
• Clasificación dos diferentes xéneros e estilos de danza.  
• Elementos básicos dunha danza: movemento, ritmo, expresión corporal, espazo e estilo. 
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6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA 

UTILIZAR NA ÁREA 

 
 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 

pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior grao de 

protagonismo. 
 

En concreto na área de Música: 
 

O desenvolvemento deste área deberá permitir coñecer e apreciar as manifestacións artísticas 

para favorecer o desenvolvemento da súa percepción, sensibilidade, curiosidade e creatividade. 
 

A metodoloxía utilizada en Educación Artística, como non pode ser doutro xeito, debe ser asumida 

desde a perspectiva de “saber facer”, é dicir, os procesos de aprendizaxe deben realizarse a partir 

da propia experiencia, actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, barallar posibilidades e 

solucións diversas; será o protagonista activo no proceso de sensibilización, apreciación e 

creación artística. 
 

Desde esta perspectiva teremos en conta os valores creativos e expresivos (o neno e a nena 

debuxa, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta unha historia ou un 

xogo expresando os seus propios sentimentos e emocións...), e os valores perceptivos (o neno e 

a nena tamén contempla debuxos, cadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, escoita 

cancións, asiste a representacións teatrais, a festas, ao circo...). As linguaxes artísticas 

traballásense a través de técnicas e procedementos diversos dunha forma máis dinámica e 

creativa. 
 

Por outro lado, o alumnado do século XXI non pode estar afastado do coñecemento das 

tecnoloxías propias deste século; así pois, terá a posibilidade de aprender a utilizar, de forma 

responsable, as posibilidades que as tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen para 

o desenvolvemento das súas capacidades artísticas. 
 

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais, polo que haberá que 

poñer en xogo diferentes habilidades para que o propio alumno coñeza onde residen as súas 

fortalezas. 
 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a predominancia de cada 

unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se van realizar estarán pensadas desde a 

Teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a 

adquirir todos aqueles aspectos que necesita para poder desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida. 
 

Nesta área os alumnos e as alumnas inícianse no coñecemento e aprecio do feito cultural en 

xeral, polo que terán que formarse en habilidades e actitudes que permitan acceder a 

manifestacións artísticas que os leven a poder desenvolver a súa capacidade crítica. 
 

O traballo en grupo colaborador será unha forma de adestrar as diferentes habilidades e 

destrezas para chegar ao desexo e vontade de cultivar a propia capacidade estética e creadora 

cun interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e 

artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades. 
 

Os contidos da área de Plástica están organizados ao redor duns conceptos fundamentais 

vinculados a un contexto real. Será importante traballar a parte competencial de forma que o 

coñecemento se transforme en acción e aplicalo a proxectos reais próximos ao alumnado. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

Durante o curso, realizaranse actividades complementarias relacionadas con distintas 
celebracións, levadas a cabo no centro. 
Ademais, tamén se realizarán todas aquelas que se consideren necesarias para o afianzamento 

dos contidos tratados. 
 
 
 

 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 

Para a avaliación na área de Educación Musical, terase moi en conta o traballo e o interese na 

clase así como a consecución dos estándares mínimos marcados na programación do centro. 

Para a avaliación poderán aplicarse pobras escritas ou orais e empregarase, sobre todo, a 

observación directa á hora de traballar e de amosar os resultados obtidos. 
 
 
 

 

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

En cada avaliación  
   

 FERRAMENTAS PORCENTAXE 

 DE AVALIACIÓN NA CUALIFICACIÓN 

 Motivación, traballo e interese 50% 

 Probas de avaliación escritas ou orais 20% 

 Consecución dos estándares de aprendizaxe 30%  
 
 
 
 

 

Cualificación total 100% 
 

Ao final do curso:  
  

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

1.ª avaliación 

 

32% 

2.ª avaliación 32% 

3.ª avaliación 32% 

Traballos extraordinarios/complementarios 4% 

Cualificación total 100%  
 
 
 
 

 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Música: 
• Teoria.com  
• Aula Virtual 
• Material de editoriais como: Fuzeau, Método Orff...  
• Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades para traballar a tarefa, 

actividades de reforzo e ampliación e o rexistro de avaliación. 
• Equipo de música con lector de CD audio e os CD audio da proposta didáctica. 
• A frauta doce, instrumentos de percusión e de láminas.  
• Os murais que acompañan a proposta didáctica. 
 

Recursos dixitais 
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• Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 

alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 
 
 
 
 
 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 

Número de alumnos: 3 grupos de: 16 (1º ciclo), 17 (2ª ciclo) e 17 (3º ciclo) 
 

Funcionamento do grupo (falan moito,non respectan os momentos de silencio en audiciónsm  

cambian con facilidade de actividade,…): En xeral, están bastante dispersos, sobre todo á hora de 

realizar actividades grupais, as cales en Educación musical son moi habituais. 
 

Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 

curriculares? Motívanse con certa facilidade. 
 

Que necesidades identificas e como as vas tratar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, 
xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas..)  
Mellora do comportamento, autocontrol, sentido da responsabilidade e planificación de 

actividades. 
 
 
 

 

Necesidades individuais 
 

Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no 
seu proceso de aprendizaxe? (Hai que ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con 
altas capacidades, e outros con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención 
específica por estar en risco, pola súa historia familiar...).  
 
 
 
 
 
 

 

13. METODOLOXÍA A EMPREGAR 

a) Principios metodolóxicos 

 
Á hora de realizar o noso traballo en clase teremos en conta: Partiremos dos coñecementos 
previos do alumnado, facendo referencias ás súas aprendizaxes anteriores, así como ao 
desenvolvemento do neno/a e ás súas características psicoevolutivas. Elaboraremos esquemas e 

mapas conceptuais para comprendermos a estrutura do tema que imos traballar. Seguiremos 
unha metodoloxía expositiva, investigadora (ao través de proxectos de procura documental), 

descubridora, creativa, activa e participativa, fomentando debates e discusións para fomentar a 
creación dun espírito crítico. Consideramos necesario aumentar a retención (memorización) de 

coñecementos, pero sempre coa fin de que esas aprendizaxes sexan significativas e funcionais. 
Fomentaremos unha aprendizaxe activa e autónoma (aprender por si mesmo). Procuraremos a 

socialización do alumnado, e para iso aproveitaremos todos os tipos de agrupamento para o 
traballo: individual, parellas, pequeno ou gran grupo dependendo das características do traballo a 
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realizar. Daremos unha especial importancia á cooperación, aproveitando as potencialidades da 
titorización entre iguais. Proporcionaremos guías e estratexias de aprendizaxe, fomentaremos o 
afán de superación e a interiorización das normas do centro. Procuraremos traballar a 
comprensión e expresión lectoras así como a expresión oral nos seus distintos aspectos (escoitar, 
falar, discurso, debate, exposicións, técnicas gráficas, manipulación matemática....) Suscitaremos  
oportunidades de traballar coas TICs e na Biblioteca do Centro. Negociaremos as rutinas da clase 

co alumnado, e as exporemos claramente na aula (carné por puntos, encargado, horarios, 

normas) 
 

Os principios nos que se basea a proposta son os seguintes: 
 

 

Dende a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento: 
 

- Non todos coñecemos igual en todo momento.  
- En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias previas 

e das situacións novas. 
- O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as situacións 

novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a práctica, co cal se pon de relevo 
o seu carácter construtivista, social e interactivo.  

- Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que poden ser 
todos obxectivos. Ensinar/aprender supón contrastar perspectivas, enriquecer esquemas 
conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar as lagoas e emendar os erros.  

- O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os elementos 

proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.), mediadores (docentes, 

compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e situacións ou feitos (da vida cotiá, 

descubrimentos, centros de interese, etc.). 
 

 

Dende a perspectiva psicolóxica: 
 

a) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 
- Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral.  
- Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 
- Dos coñecementos previamente construídos. 

 

b) Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas.  
- Diagnosticando os coñecementos previos que posúe. 
- Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e aprender. O 

alumnado, co que sabe e grazas á maneira como o profesor ou a profesora lle presentan a 

información, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, transferindo ese 

coñecemento a outras situacións, descubrindo os principios e procesos que o explican, 

mellorando a súa capacidade organizativa comprensiva para outras experiencias, ideas, 

valores e procesos de pensamento que vai adquirir dentro e fóra da aula. 
 
c) Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

- Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que asegure que 

os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo a 
aprender, adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas que favorezan o asentamento 

dunha boa memoria comprensiva (semántica). Modelo que, partindo do establecemento de 
redes conceptuais que permitan representar toda a estrutura da materia de xeito sinxelo e 

claro, das cales se poidan formar os esquemas conceptuais e cognitivos oportunos, permita 
a xeración de mapas cognitivos que establezan relacións entre os distintos contidos e 
faciliten a percepción da súa estrutura ao dar resposta adecuada aos tres interrogantes que 

a ciencia se fai: que (descrición) e os seus detalles (cales, como, onde e cando), por que 
(explicación) e para que (intervención). 
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- Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnos e das 

alumnas, desde o saber cotián ata o saber científico. 
 
d) Potenciar a actividade. 

- Facilitando a reflexión á hora da acción.  
- Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda non 

son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente (zona de desenvolvemento 

potencial). 
 

 

Dende a perspectiva pedagóxica: 
 

a) Partir da avaliación inicial, específica e global.  
- Das súas aptitudes e actitudes. 
- Das súas necesidades e intereses.  
- Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas. 

 

b) Motivar axeitadamente. 
- Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas 

propias experiencias. 
- Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións.  
- Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a 

través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do propio alumnado. 
 
c) Analizar os esquemas previos de coñecemento.  

- Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova 
aprendizaxe. 

- Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 
 

d) Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos. 
- Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir 

(currículo implícito ou latente). 
- Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria.  
- Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos. 
- Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, 

esquemas e mapas). 
- Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a outras 

situacións ou contidos diferentes. 
- Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura 

epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os avances do momento. 
 
 

Especificamente, estes principios deben facilitar: 
 

a) A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos alumnos e das alumnas, 
atendendo ás súas diferenzas individuais e partindo do próximo para chegar ao afastado. Esta 
atención á diversidade requirirá a elaboración de programas específicos que asuman a función 
compensadora que pretende a Educación Primaria. 

b) A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar.  
c) Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a motivación 

necesaria para espertar, manter e incrementar o interese dos alumnos e das alumnas. 
d) O progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento globalizado do 

alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de contidos conceptuais, 
procedementais e actitudinais comúns, tendo en conta a transversabilidade do currículo.  

e) A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo de 

aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo. 



 

40 
 

 

 

f ) O espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a aprendizaxe 
grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes e docente. 

g) A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios que se 
utilizan para acadalas. 

h) A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende como ferramenta básica da 
aprendizaxe autorregulada. 

i ) A flexibilidade adecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección da 
metodoloxía máis aconsellable en cada caso como nos aspectos organizativos espazo-
temporais.  

l ) A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e do reforzo 
daquel que permita enlazar os organizadores previos co novo coñecemento que se debe 
adquirir.  

m) O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que regula o 
paso da heteronomía á autonomía persoal e social. 

n) A  creatividade  de  alumnos  e de  alumnas  e de  docentes,  como forma  diversificada  e 
enriquecedora de comunicación. 

ñ) O tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de procedementos á construción de 
hábitos e á definición de actitudes, que culmine a consolidación de valores e o respecto polas 
normas.  

o) O contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, por extensión, de toda a 

comunidade educativa. 

 

b) Organización dos espazos 
 

Desde unha perspectiva de etapa, o contido das decisións relativas á organización do espazo 

pode referirse a: 
 

- Espazos propios do grupo (aula). Cada titor organizará o espazo na súa aula como crea 

conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva; será conveniente ter en conta 

variables como idade e agrupamento de alumnos, mobiliario, iluminación, temperatura, materiais 

existentes na aula, etc. Se nunha aula imparten actividades lectivas outros mestres ademais do 

titor, han de preocuparse, ao concluír a clase, de que material e espazos se encontren na 

distribución planificada por este. 
 
- Espazos compartidos polos alumnos. Os alumnos de Primaria comparten espazos con alumnos 

de outras etapas educativas dentro do centro e, asemade, utilizan habitualmente outros 
espazos, tanto interiores do centro educativo como exteriores. Algúns destes espazos son os 
seguintes: 
- Biblioteca.  
- Laboratorio. 
- Talleres.  
- Sala de informática. 
- Sala de usos múltiples. 

 

 

c) Organización dos tempos 
 

As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao tempo 

dispoñible. Por iso, é preciso realizar unha temporalización que inclúa a elaboración dun horario 

xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas, e dun horario de actividade docente, no 

que se terán en conta as restantes actividades organizativas do centro. 
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14. CONTRIBUCIÓNS AO PLAN LECTOR DO CENTRO. 

 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, na exposición de motivos e nos seus artigos 
16.2, 17 e), 19.2 e 19.3, establece o seguinte: 
 

- Unha das finalidades da Educación Primaria é a adquisición das habilidades culturais básicas 

relativas á expresión e comprensión oral e á lectura. 
 
- Os alumnos deben desenvolver hábitos de lectura.  
- A lectura debe traballarse en todas as áreas do currículo. 
- Co fin de fomentar o hábito de lectura, dedicarase un tempo diario a ela. 
 

De igual modo, o Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo de  
Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que: 
 

- Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, a comprensión lectora 

e a expresión oral e escrita traballaranse en todas as áreas (artigo 6.3). 
 
- Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura, os centros elaborarán e aplicarán un proxecto 

lector que asegure como mínimo media hora diaria (artigo 6.4.). 
 

Por todo iso, resulta necesario establecer un Plan de Lectura ou Proxecto Lector que impulse as 

actividades relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación, e ao grao de adquisición das competencias básicas 

correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e que favoreza a súa práctica diaria por 

todo o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz. 
 

A lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe unha actividade clave na 

educación por ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuxo dominio abre as portas a 

novos coñecementos. Unha deficiente aprendizaxe lectora e unha mala comprensión do lido 

abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal. Por iso, a comprensión lectora, ademais de ser 

un instrumento de aprendizaxe, é un requisito indispensable para que o alumno sinta gusto pola 

lectura. 
 

A lectura estará presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o fomento da lectura 

e o desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados, non só desde a área de Lingua 

Castelá e Literatura, senón a través das actividades específicas de todas as áreas. As sesións de 

lectura non deben orientarse, pois, como unha continuación da clase de Lingua Castelá e 

Literatura, senón tamén como a posta en práctica das súas ensinanzas e han de servir para 

avaliar o nivel de comprensión lectora do alumno. 
 

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses 

do lector. Lese para obter información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir 

outras realidades. Todas estas finalidades da lectura deberán terse en conta á hora de traballar 

na aula, e deberán desenvolverse estratexias que lle faciliten ao alumno a súa consecución. 
 

Os obxectivos de que se pretende lograr son os seguintes: 
 

a) Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 
b) Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo.  
c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 
d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal.  
e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as 

manifestacións do contorno. 
d) Usar a biblioteca para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer. 
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Orientacións metodolóxicas 
 

 

É fundamental que o docente logre transmitir aos seus alumnos o seu entusiasmo para lograr 

facer lectores capaces e motivados. 
 

De entre os moitos textos que se poden empregar para a lectura, o conto ocupa un lugar 

importante na formación literaria dos alumnos de Educación Primaria. Os contos, polo seu 

contido, a súa estrutura e o seu vocabulario, son un instrumento fundamental para o 

desenvolvemento das habilidades lingüísticas, pois cando o neno os escoita ou os le aprópiase 

do seu vocabulario e das súas estruturas lingüísticas e ponas en práctica noutras situacións. 
 

Nos últimos cursos da Educación Primaria pode ir orientándose ao alumno cara a outras 

posibilidades da narrativa, así como á lírica e ao teatro. 
 

É moi importante a elección dos textos cos que se vai traballar. Estes han de ser motivadores e 

axeitados ao nivel dos lectores. Traballarase a identificación da estrutura dos diferentes textos, 

as ideas principais e secundarias, o sentido dos distintos parágrafos e as relacións que entre 

eles se establecen. 
 

O profesorado elixirá os textos en función dos seguintes criterios: 
- Grao de maduración do proceso lector.  
- Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos. 
- Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso.  
- Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios. 
- Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis.  
- Ilustracións atractivas e motivadoras. 

 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa 

que, a través dela, se estimula a recreación de sentimentos e de sensacións, ao mesmo tempo 

que serve como vehículo de ideas. A automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e 

unha axeitada velocidade lectora son imprescindibles para que o lector poida consolidar a 

comprensión lectora. 
 

 

15. CONTRIBUCIÓNS AO PLAN TIC DO CENTRO 
 

 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, establece como obxectivo da Educación 

Primaria "Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a 

comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran". 
 

De igual modo, o Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo de 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que "os centros docentes 

elaborarán e aplicarán un plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación 

(artigo 6.5). 
 

As tecnoloxías da información e a comunicación han de constituír unha ferramenta cotiá nas 

actividades de ensino e aprendizaxe das diferentes áreas, así como un instrumento de traballo 

para explorar, analizar e intercambiar información. 
 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese 

nunha peza clave na educación e a formación das novas xeracións. A súa importancia social e o 

lugar preferente que ocupan xa na vida dos nenos e as nenas fan que deban estar presentes nos 

centros educativos, de modo que os estudantes adquiran os coñecementos e as habilidades 

necesarios para abordar con garantía de éxito a súa utilización nos ámbitos de aprendizaxe, 

familiares e de ocio. 

 



 

43 
 

O obxectivo que se pretende alcanzar ao finalizar a escolarización obrigatoria é a consecución por 

parte do alumnado de competencia dixital. 
 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van 

desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, 

incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 
 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento 

de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. Utilizaranse na súa función xeradora ao empregalas, por exemplo, 

como ferramenta no uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociais, económicos ou 

artísticos. Así mesmo, esta competencia permite procesar e xestionar axeitadamente información 

abundante e complexa, resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos de 
colaboración ampliando os ámbitos de comunicación para participar en comunidades de 

aprendizaxe formais e informais, e xerar producións responsables e creativas. 
 

A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación extraendo o 
seu máximo rendemento a partir da comprensión da natureza e o modo de operar dos sistemas 
tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e sociolaboral. Así mesmo, 

supón manexar estratexias para identificar e resolver os problemas habituais de software e 
hardware que vaian xurdindo. Igualmente, permite aproveitar a información que proporcionan e 

analizala de forma crítica mediante o traballo persoal autónomo e o traballo de colaboración, nas 
súas vertentes tanto sincrónica como diacrónica, coñecendo e relacionándose con ámbitos físicos 

e sociais cada vez máis amplos, ademais de utilizalas como ferramenta para organizar a 
información, procesala e orientala para conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e ocio 

previamente establecidos. 
 

En definitiva, a competencia dixital comporta facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos 

dispoñibles. 
 

Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e de coherencia, resulta necesaria 

a creación dun plan de introdución das tecnoloxías da información e a comunicación a nivel de 

centro e de aula coa participación activa de todo o equipo docente. Este plan implica un cambio 

metodolóxico e unha adaptación á realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que 

as TIC ofrecen. Cada proxecto será único, atendendo ás características e ás posibilidades que se 

poden alcanzar tendo en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a formación do 

profesorado e as infraestruturas dispoñibles. 
 

O profesorado de Educación Primaria ha de ter presentes, á hora de traballar cos alumnos nas 

TIC, o grao de competencias tecnolóxicas e intelectuais apropiado a cada idade e as 

características e necesidades concretas do seu alumnado. Cada equipo docente terá que decidir, 

de acordo co seu contexto concreto, a forma máis adecuada para ir internándose na utilización 

das distintas posibilidades que ofrecen as TIC. 
 

As formas máis habituais de utilización das novas tecnoloxías na aula son as que se detallan a 

continuación: 
 

1. Exposición do profesor apoiada nas novas tecnoloxías  
Mediante o uso do ordenador o profesor mellora a exposición dos contidos ao ilustrar con 

maior claridade algúns conceptos e presentalos de forma máis atractiva. Ao mesmo tempo, 

coa utilización das novas tecnoloxías pódese mellorar a motivación cara á aprendizaxe da 

materia e cara ao uso de recursos informáticos. 
 

2. Iniciación á informática 
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Preténdese transmitir os coñecementos básicos necesarios para poder utilizar as tecnoloxías. 
Os contidos elementais que se deben desenvolver na aula son: 
- Utilización dos compoñentes básicos do contorno gráfico do ordenador.  
- Apertura e peche de aplicacións. 
- Creación dun documento novo.  
- Gravación e recuperación de documentos. 
- Acceso á información contida nun CD.  
- Acceso a páxinas web. 
- Impresión de documentos.  
- Utilización do disco duro e uso de dispositivos externos. 
- Utilización dun navegador.  
- Utilización de bases de datos sinxelas. 
- Edición de documentos mediante procesadores de texto.  
- Elaboración de presentacións multimedia ou páxinas web sinxelas. 
- Utilización dun buscador. 

 
3. Exercitación mediante programas educativos  

Esta modalidade permite unha serie achegas para a aprendizaxe do alumnado, dependendo 

dos criterios didácticos e pedagóxicos cos que se constituíse o programa. Os programas que 

permiten a interactividade e a creatividade por parte do alumnado, favorecen un uso das 

novas tecnoloxías con máis posibilidades educativas. 
 

4. Aprendizaxe por investigación  
Trátase de fomentar a aprendizaxe activa e o máis autónoma posible por parte do alumnado, 

que se ve confrontado a tomar decisións en torno a como proceder na aprendizaxe, que 

recursos utilizar, como seleccionar e elaborar a información atopada, como organizar e repartir 

o traballo entre os membros do grupo, como presentar o produto resultante, etc. 
 

Esta modalidade de traballo supón un modelo educativo valioso en si mesmo, que se 

enriquece aínda máis coa incorporación das TIC. 
 
 
 

 

16. CONTRIBUCIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

 

O Plan de Convivencia non é máis que unha ferramenta que nos permite determinar as 

características da convivencia no centro e nos aporta vías para a solución dos problemas 

detectados, incluso antes de que estes sucedan. 
 

Como ben se determina no Plan de Convivencia desenvolvido no centro, o CEP de Carreira é 
un centro cun descorrer normal das actividades. O nivel de conflictividade que se produce é 
moi baixo.  
Non obstante, no Plan de Convivencia decidiuse que no centro, a pesar de non presentar unha 
conflicitividade significativa, se leven a cabo unhas pautas de comportamento e orde que 
axuden a estruturar uns valores de paz e convivencia que faciliten as relacións interpersoais 
entre o membros da comunidade escolar. 
Como norma xeral, no CEP de Carreira intentarán inculcarse uns principios básicos ao 

alumnado, que son os que seguen: a Democracia; os dereitos e os deberes; a liberdade dentro 

dun grupo social; as normas como estruturadoras da convivencia escolar; o respecto ás 

persoas, aos obxectos e as normas… 
 

Así mesmo, en tódalas clases tratarase de seguir unhas pautas de comportamento como: 
 

1. Silencio e atención. 
 

2. Participación. 
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3. Respecto ás opinións e ás intervencións. 
 

4. O bo trato. 
 

5. Petición de palabra. 
 

6. Colaboración cos compañeiros. 
 

7. … 
 

 

Ademáis das normas de comportamento previstas e consensuadas no Plan de Convivencia, as 

celebracións programadas e as actividades especiais contempladas, no caso de producirse 

algún tipo de perturbación da convivencia, tamén se establecen os protocolos de actuación 

para a subsanación do problema. 
 
 
 

 

17. CONTRIBUCIÓNS AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

 

Nesta programación tratarase de respectar o ideario proposto no Proxecto Lingüístico do 

centro, desenvolvendo o tratamento da lingua que nel se reflicte. 
 

Como norma xeral, as clases das materias de lingua desenvolveranse na lingua respectiva; a 
materia de matemáticas desenvolverase en castelán e o resto de materias en galego. Ademais 
disto, no Proxecto Lingüístico establécense unha serie de celebracións e actividades a 
desenvolver durante o curso co fin de potenciar o uso correcto da lingua, en xeral, e outras 
para potenciar o uso dalgunha lingua en concreto.  
A idea é fornecer ao alumnado dos instrumentos e coñecementos lingüísticos necesarios para 

o seu desenvolvemento pleno como estudante, como profesional e como persoa. 
 

Para a contribución ao Proxecto Lingüístico perseguiranse os seguintes obxectivos 

específicos: 
 

• Ser quen de expresarse en galego cunha certa fluidez.  
• Ler en galego con fluidez. 
• Ampliar o vocabulario en lingua galega.  
• Ser quen de facer unha composición escrita sinxela en galego. 
• Aprender a valorar a cultura galega 

 

Para a consecución destes obxectivos establécense as seguintes medidas e actividades. 
 

Medidas: 
• Utilizaranse os textos en galego nas áreas que se impartan nesta lingua. 
• En todas as aulas haberá un dicionario de galego, así como varios exemplares na 

biblioteca e en cada titoría. Tamén en cada titoría haberá un exemplar coas novas 
normas ortográficas do galego.  

• Aumentaranse os volumes de libros en lingua galega na biblioteca do centro e nas 
distintas bibliotecas de aula. 

• Aumentarase o material fonográfico e informático en galego. 
• Nas áreas impartidas en galego a lingua vehicular será o galego.  
• Todos os comunicados e escritos, tanto oficiais como particulares, estarán en galego. 
• En todas as celebracións tradicionais e festivais, a lingua que se utilice será a galega.  
• Todas as programacións escolares estarán en galego, agás as de lingua castelá. 
• Editarase o xornal “A Ventá” 

 

Actividades: 
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• Conmemorar as festas propias da nosa comunidade: Magosto, Entroido, Festas de 
Nadal e Día da Paz. Realizar unidades didácticas. 

• Celebrar a Semana das Letras Galegas con:  
• Elaboración de carteis alusivos. 
• Visita dalgún escritor ou escritora de lingua galega para falarnos da súa obra.  
• Realización dunha unidade didáctica con obxectivos e contidos adaptados a cada nivel 

do ciclo. 
• Empregar material bibliográfico, fonográfico, audiovisual e informático en galego. 
• Editar o noso Xornal Escolar “A Ventá”: colaborará todo o centro e en especial o 3º 

ciclo de primaria que serán os editores. 
• Recibir sesións con autores, ilustradores, contacontos…: Establecer contacto coas 

editoriais e distintos organismos para poder dispoñer da presenza destes para a 
semana das Letras Galegas e demais celebracións.  

• Utilizar as TICs para busca, selección e elaboración de traballos e para reforzar os 

contidos traballados. 
 
 

 

18. TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos de ensino-aprendizaxe que, 

sen referencia directa ou exclusiva a ningunha área curricular concreta, nin a unha idade ou etapa 

educativa particular, interactuar en todas as áreas do currículo, desenvolvéndose ao longo de toda 

a escolaridade obrigatoria; non se trata dun conxunto de ensinanzas autónomas, senón máis ben 

dunha serie de elementos da aprendizaxe integrados dentro das diferentes áreas de 

coñecemento. 
 

Por iso, atendendo aos principios educativos esenciais, e, en especial, ao desenvolvemento 

das competencias básicas para lograr unha educación integral, a educación en valores 

deberá formar parte de todos os procesos de ensino e aprendizaxe, por ser un dos elementos 

de maior relevancia na educación do alumnado. 
 

Podemos considerar que a aprendizaxe destes contidos pretende conseguir as 

finalidades seguintes: 
 

1. Localizar e criticar os aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas vixentes. 
2. Deseñar formas de vida máis xustas no plano persoal e social.  
3. Elaborar autónoma, racional e democraticamente os principios xerais de valor que axuden a 

axuizar a realidade de forma crítica e con xustiza. 
4. Facultar aos mozos para adquirir comportamentos coherentes coas normas elaboradas por 

eles mesmos e coas dadas pola sociedade democraticamente, buscando a xustiza e o 

benestar social. 
 

As liñas mestras de intervención que conforman a educación en valores poden ser as seguintes: 
 

- Estimular o diálogo como principal vía para resolución de conflitos entre persoas e grupos; 

facilitar o encontro entre persoas cuxos intereses non necesariamente sexan coincidentes, e 

desenvolver actitudes básicas para a participación comprometida na convivencia, a liberdade, a 

democracia e a solidariedade. 

 

- Desenvolver a capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas 

aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o 

espírito emprendedor. 
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- Crear hábitos de hixiene física e mental, que permitan un desenvolvemento san, un aprecio do 

corpo e o seu benestar, unha mellor calidade de vida e unhas relacións interpersoais baseadas 

no desenvolvemento da autoestima. 
 
- Apreciar os roles sexuais e o exercicio da sexualidade como comunicación plena entre as 

persoas. 
 
- Desenvolver a igualdade de dereitos e oportunidades e fomentar a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres. 
 
- Coñecer, valorar e respectar os dereitos humanos, como base da non discriminación, o 

entendemento e o progreso de todos os pobos. 
 
- Adquirir respecto cara aos seres vivos e o medio, en particular ao valor dos espazos forestais e 

o desenvolvemento sostible. 
 
- Participar decidida e solidariamente na resolución dos problemas ambientais. 
 

- Coñecer e respectar as normas establecidas para a mellor organización e uso da circulación 

viaria. 
 
- Proporcionar os instrumentos de análise e crítica necesarios que permitan unha opinión e 

actitude propias fronte ás ofertas da sociedade de consumo, e que capaciten para tomar 

conciencia ante o consumo de produtos innecesarios. 
 
- Desenvolver hábitos e actitudes de curiosidade, respecto e participación cara ás demais culturas 

do contorno. 
 
- Respectar e coñecer a pluralidade lingüística e cultural de España valorando a interculturalidade 

como un elemento enriquecedor da sociedade. 
 
- Promover actitudes que valoren axeitadamente o peso específico da educación como motor de 

desenvolvemento dos pobos. 
 
- Utilizar instrumentos de análise e crítica necesarios para construír unha opinión propia, libre, 

xusta e democrática. 
 
- Preparar para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e 

cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións 

cambiantes da sociedade do coñecemento. 

 

19. PLAN DE REFORZO CUNHA TRANSICIÓN AO ENSINO NON PRESENCIAL 

INTEGRADO 
A finalidade do plan de reforzo será a de paliar as dificultades xeradas da situación excepcional 

vivida co Covid-19 no curso pasado (2019/2020), así como tamén dotar ao alumnado de ferramentas e 

mecanismos que lle posibiliten o traballo autónomo.  

O curso anterior os alumnos/as, estaban levando un bo ritmo de aprendizaxe, pero debido a 

situación excepcional pola que pasamos (COVID 19), agora toca volver a traballar todos os temas 

traballados con anterioridade así coma os non impartidos correspondentes á 3ª avaliación neste primeiro 

trimestre para garantir e desenvolver uns coñecementos e aptitudes axeitadas no tocante á educación 

musical. 

 PLAN DE REFORZO: dentro do plan de reforzo figura unha posible transición ao ensino 

non presencial, xa que dotaremos ao alumnado, no mes de setembro e outubro  de 

mecanismos e ferramentas para o traballo autónomo na busca, síntese e expresión de 

información relativa a proxectos globalizados nos que se incidirá nas aprendizaxes 

imprescindibles. Tamén se incidirá nos distintos medios de contacto entre docente e 

discentes. 
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20. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do 

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 

proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao docente avaliar o funcionamento do 

que programou na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 
 

De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 1 2 3 4 

1. Adecuación da programación ao alumnado.     

2. Nivel de participación do alumnado.     

3.  Idoneidade da secuenciación e temporalización da programación.     

4. Grao de consolidación dos obxectivos.     

5. Grao de adquisición das competencias clave.     

6. Adecuación de contidos.     

7. Adecuación das tarefas propostas.     

8.  Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

9.  Adecuación do plan de avaliación inicial.     

10.  Adecuación das probas para a avaliación continua.     

11.  Efectividade do proceso de avaliación.     

12.  Adecuación das medidas de atención a diversidade.     

13.  Grao de desenvolvemento das actividades complementarias previstas.     

14.  Contribución desde a materia ao Plan lector do centro.     

15.  Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

16.  Contribución desde a materia á mellora de competencia lingüística.     

17.  Nivel de interacción e coordinación entre mestres.     

18.  Grao de satisfacción de profesorado, familias, alumnado…     

19.  Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     
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