
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1º DE PRIMARIA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son 
curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

 
EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación 
auditiva destas calidades. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e 
carácter). 

EMB1.5.1. 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. 

 EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do 
son. 

 EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades 
musicais. 

  

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

 
EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 
expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa música. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións. 
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2º DE PRIMARIA 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de 

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

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos 

instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 

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

elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou 

carácter). 

EMB1.5.1. 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, negra e 

parella de corcheas. 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do 

son. 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades 

musicais. 

B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos 

coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.4.2. Identifica a pregunta- resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, 

negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con 

identificación da súa grafía. 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 

expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

3º DE PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

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

musical. 

 EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle 

provoca a audición dunha peza musical. 

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun 

musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta 

graficamente a súa estrutura. 

 EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os 

trazos característicos da música escoitada. 

  

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. 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a 

interpretación de obras. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 

sinxelos. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen acompañamento. 

 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por 

mellorar. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta 

danzas. 
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4º DE PRIMARIA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 
B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 
 

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

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

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela. 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta 
graficamente a súa estrutura. 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os 
trazos característicos da música escoitada. 

  

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. 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a 
interpretación de obras. 

 EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 
sinxelos. 

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

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

 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por 
mellorar. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta 
danzas. 
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5º DE PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

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. 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

 

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 
EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela. 

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

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os 
trazos característicos da música escoitada. 

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. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 

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

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. 
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6º DE PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como marco de referencia para creacións propias. 

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

natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 

B1.3. Coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas, 

para valorar o patrimonio musical, valorando a importancia do seu 

mantemento e da súa difusión, e do respecto co que deben afrontar as 

audicións e as representacións. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais. 

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

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

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

diversas, e recréaas. 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 

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

mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, 

asumindo a responsabilidade na interpretación en grupo e respectando 

tanto as achegas das demais persoas como a persoa que asuma a 

dirección. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

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

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 

sinxelos. 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, 

estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, 

e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

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

expresión corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e 

gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social. 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

 EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta 

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

ao patrimonio artístico e cultural. 

 EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e 

entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

 EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal. 

 EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese 

por mellorar o produto. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Os procedementos e instrumentos de avaliación obedecerán, en todo 

momento, ao establecido nas táboas do anterior punto desta 

programación. Para establecer a ponderación correspondente, algúns 

deles serán os seguintes: 

• Documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais, interpretacións e 

dramatizacións ou elaboracións multimedia. 

• Traballo de casa. 

• Observación directa do esforzo, actitude positiva e disposición ante os 

contidos traballados. 

• Elaboración de proxectos individuais. 

• Todos aqueles procedementos e instrumentos que, en función da 

normativa vixente e en concordancia cos contidos e obxectivos 

programados, sexan necesarios para a correcta e óptima avaliación do 

alumnado. 

 

O grao mínimo de consecución dos estándares avaliables de aprendizaxe 

para superar as diferentes materias que imparto establecerase en 

función das posibilidades, capacidades e coñecementos previos do 

alumnado, cun carácter individualizado e personalizado, onde primará a 

atención á diversidade. Por outro lado, o alumando deberá demostrar a 

adquisición dos coñecementos descritos nos contidos, o alcance dos 

diferentes obxectivos propostos para a Educación Primaria nas distintas 

áreas e a superación, en maior ou menor medida, dos estándares 

avaliables de aprendizaxe. 

 

Estes criterios de avaliación terán carácter  diagnóstico  e  formativo,  e 

permitirán  as  adaptacións  necesarias  das programacións  didácticas  do  

seguinte  curso  2020-2021. 

Cualificación final 

A avaliación será continua considerando en conxunto as avaliacións de 
todo o curso, valorando especialmente o grado de desenvolvemento das 
aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente citadas. 
Realizarase a media aritmética das cualificacións no dous primeiros 
trimestres valorando positivamente a evolución ao longo do curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades  desenvolvidas no 3º trimestre serán de  
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte 
do seu alumnado. Na medida do posible deseñaranse  actividades  
globalizadoras  e  interdisciplinares,  promovendo o traballo 
individual e a aprendizaxe significativa. 
O alumnado  que  non  adquirise  as  aprendizaxes  e  competencias 
imprescindibles  nos  dous  primeiros  trimestres  do  curso,  recibirá 
propostas de actividades que lles axuden a adquirilas e superar a 
materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan 
continuar o seu itinerario formativo con normalidade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Principios metodolóxicos: 
Actividade e experimentación, participación, motivación, 
personalización, inclusión, interacción, significatividade, 
funcionalidade, globalización, etc... que requirirán do uso de 
modelos metodolóxicos: discursivo/expositivo, experimental, 
obradoiros, aprendizaxe cooperativa, traballo por tarefas, traballo 
por proxectos, etc... 
 
Farase un especial esforzo para identificar o alumnado que carece 
de medios de conexión  dixital   e  facilitaráselle  o  uso  de  distintos  
tipos  de dispositivos adecuados para a atención educativa a este 
alumnado. 
 
 

Materiais e recursos 

Empregaranse materiais proporcionados polas editoriais, 
enfocado no reforzo dos contidos das dúas primeiras avaliacións. 
 
Edixgal como base para difusión das tarefas entre o alumnado. 
Abalar para a comunicación coas familias. 
 
Creación de materiais propios e específicos para o traballo dos 
contidos e dos estándares de aprendizaxe mencionado 
anteriormente, recibindo unha resposta por parte do alumnado 
para a posterior valoración do seu esforzo persoal e da calidade 
do traballo presentado, resolvendo dúbidas, facendo correccións 
e presentando propostas de melloras individuais en función das 
necesidades de cada alumno ou alumna. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


