
	
	

		
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
 Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 
curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	
DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	

	

CENTRO:	CEP	XOSÉ	NEIRA	VILAS	
CURSO:	5º	
MATERIA:	Música	
DATA:	maio	2019	
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

§   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 e compositoras 
diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as 
relacións existentes, e facer unha valoración 
posterior. 

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 

§   j 
§   h 

§ B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura e timbre. 

§ B1.4. Acento e pulso. 

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

§ EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical presentes nas 
manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

§ CCEC 
§ CCL 

§   j § B1.5. Elementos musicais: indicacións de tempo 
e matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

§ B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

§ B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas ou fragmentos, e describir 
os elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen. 

§ EMB1.3.4. 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). 

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

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

§ CCEC 
§ CAA 

§ j § B1.12. Recoñecemento e identificación das 
partes dunha peza musical. Formas musicais 
binarias, ternarias e rondó. 

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

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

§ CCEC 
§ CAA 

§ j 
§ b 

§ B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 
cancións sinxelas ao unísono. Frauta doce: 
dixitación da escala de dó sen alteracións. 

§ 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. 

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

§ CCEC 
§ CAA 

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

§ CCEC 
§ CAA 

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

§ CAA 

§ j 
§ i 

§ B2.10. Invención e construción dun instrumento. 
 

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

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

§ CCEC 
§ CAA 

§ j 
§ b 

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

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

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

§ CCEC 
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MÍNIMOS ESIXIBLES DE CADA ESTÁNDAR 
	

EMB1.1.1. Manifesta as súas apreciacións sobre o feito artístico musical empregando un vocabulario impreciso. 
EMB1.1.2. Expresa as sensacións, impresións ou sentimentos que lle provoca a música.  
EMB1.2.1. Describe e da información limitada sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais.  
EMB1.3.4. Identifica e utiliza de maneira irregular os elementos da linguaxe musical traballados. 
EMB1.5.1. Identifica de xeito visual os instrumentos.  
EMB1.6.2. Identifica algunhas partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 
EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical básica tratada para a interpretación de obras sinxelas. 
EMB2.1.3. Interpreta con dificultade pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
EMB2.1.4. Mostra interese aínda que non fai unha avaliación correcta do interpretado. 
EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento similar a outro existente. 
EMB3.1.1. Identifica pero non utiliza o corpo como instrumento para expresión de sentimentos e emocións. 
	

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES: DESCRITOR DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descritor Desempeño 
   Competencia dixital. Comprender as mensaxes elaboradas en códigos 

diversos. 
Interpreta con corrección o apoio visual para a realización 
da actividade. 

Aprender a aprender. Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

Segue os pasos establecidos na realización das actividades. 

Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Utiliza os coñecementos adquiridos sobre os compases en 
diferentes situacións. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo superando as dificultades. Identifica os seus erros na tarefa. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza 
persoal e cultural. 

Coñece e valora as manifestacións musicais de distintas 
culturas. 

Expresar sentimentos e emocións desde códigos 
artísticos. 

Canta e interpreta con instrumentos de forma expresiva. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 
Procedementos: Observación sistemática. 

Instrumentos: Rexistro do traballo realizado. 
 

Cualificación 
final 

Será obtida, dado o carácter continuo, global, diagnóstico e 
formativo da avaliación, a partir das cualificacións da 1ª e a 2ª 
avaliacións, e poderá modificarse en positivo en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

Actividades  
de repaso e 

reforzo 

• LM: tratamento da escala e outros elementos 
• Propostas de ritmo e movemento 
• Construción de instrumentos de refugallo 
• Práctica vocal con expresión corporal e apoio visual en 

vídeos 
• Práctica vocal e frauta de pezas galegas e doutras culturas 
• Uso de aplicacións informáticas sobre diversas calidades 

do son 
• Audicións 
• Lectura rítmica e melódica 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

A formulación metodolóxica da unidade pretende ser, ante todo, 
lúdica. É preciso que o alumnado, alentado por un reforzo 
positivo, pase dunhas actividades a outras coa sensación de 
que o proceso é divertido. Os métodos activos deben contribuír 
sempre a que os nenos e nenas sexan os verdadeiros 
protagonistas, tanto no plano individual coma no colectivo. O 
papel da profesora redúcese simplemente a facer de guía que 
favorece todo o potencial expresivo dos seus alumnos/as. 
No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas 
estratexias metodolóxicas:  
•  Detección de necesidades sobre o manexo dos materiais 

tecnolóxicos. 

•  Utilización do xogo como base da expresión musical. 
•  Implicación das familias nas actividades dunha forma activa e 

participativa. 

•  Predisposición á escoita atenta das audicións propostas. 
•  Estímulo á improvisación e a creatividade. 

Para o alumnado con problemas de conectividade facilitarase o 
traballo impreso a través de medios externos. 
Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a 
flexibilidade na súa esixencia, adaptándose ás características 
do alumnado. 
 

Materiais e 
recursos 

• Recursos fotocopiables   
• Equipo informático ou smartphone 
• Xogos e aplicacións online 
• Materiais de refugallo  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un comunicado desde o centro, a través de Abalar, 
informando da publicación das Adaptacións das Programacións 
Didácticas do curso 2019/2020 na páxina web do centro, 
garantindo así a súa publicidade. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


