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1.INTRODUCIÓN 

1.1. Presentación 

A presente programación didáctica, como 3º nivel de concreción curricular, foi deseñada 

para a materia de Música e será desenvolvida co alumnado de Educación Primaria do CPI 

Plurilingüe de Vedra tendo en conta, entre outras referencias lexislativas, a Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio de Educación (en diante LOE) modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 

9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (en diante LOMCE), o Real Decreto 

126/2014, do 28 de febrero, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria, 

o Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos 

integrados de ensinanzas non universitarias e o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo 

que se establece o currículo Educación Primaria en Galicia, así como a concreción curricular 

deste último documento realizada polo devandito centro educativo co fin de adecualo ao seu 

contexto socio-cultural e ás características do seu alumnado. 

Cabe mencionar tamén que esta programación será posta en práctica ao longo do 

presente curso académico 2018/19 a través de trinta e seis unidades didácticas, as cales se 

desenvolverán co alumnado de cada un dos seis niveis que integran a Educación Primaria do 

devandito centro educativo, a razón de seis unidades por cada un dos niveis antes 

mencionados. Ditas unidades foron deseñadas tendo en conta as características 

psicoevolutivas da discencia, así como os seus intereses e necesidades de cara a que o 

proceso de ensino/aprendizaxe sexa o máis personalizado e significativo posible, e, polo 

tanto, contribuír a súa formación integral e ao pleno desenvolvemento da súa personalidade 

para que poida cursar con éxito a Educación Secundaria Obrigatoria, sendo esta a finalidade 

da etapa da educación primaria. 

1.2. Xustificación da programación 

A necesidade do deseño da presente programación ben xustificada polo artigo 91 da 

LOE modificada pola LOMCE no que se indica que unha das funcións do profesorado é a 

programación e a ensinanza das áreas, materias e módulos que teñan encomendados. 

Cabe mencionar tamén que o deseño desta programación pretende planificar e 

sistematizar o proceso educativo, eliminar a improvisación e evitar a perda de tempo 

(Imbernón, 1992), xa que toda programación pode entenderse como unha guía que o 

profesorado deseña para planificar o que pensa facer, con quen, para que, con que medios 

e como levar a cabo as actividades para conseguir os obxectivos propostos (Pérez 

Cobacho, 2005), polo que constitúe un instrumento fundamental debido a que me orientará 

no desenvolvemento do meu quefacer educativo diario, evitando deste xeito a improvisación 

e a incoherencia no mesmo.  Así mesmo, favorecerá a implicación do alumnado no proceso 

educativo, xa que lle permitirá saber de antemán o que vai a aprender e como vai a traballar 
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e a ser avaliado. 

Cabe mencionar tamén que esta programación desenvolverase en lingua galega, tal e 

como se establece no proxecto lingüístico do centro educativo deseñado en base ao 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Contorna 

O CPI Plurilingüe de Vedra está situado no concello de Vedra localizado na provincia de 

A Coruña, o cal ten un carácter eminentemente rural e con baixa densidade de poboación, 

aínda que nos últimos años a zona comeza a cobrar importancia como lugar de segunda 

residencia para habitantes de Santiago. Convén indicar tamén que este concello conta con 

diversos servicios municipais, tales como biblioteca municipal pública, ludoteca e diferentes 

zonas deportivas e de lecer próximas ao centro educativo, así como con grupos de teatro, 

catro escolas unitarias e diversas asociacións culturais distribuídas nas diversas parroquias 

que integran o concello. Así mesmo, o concello conta cunha destacada tradición musical, o 

que se pon de manifesto na exitencia de diversas agrupacións de música tradicional, dunha 

banda de música municipal e de dúas escolas de música, nas cales está matriculado algúns 

alumnos/as do centro. De feito, anualmente se celebra o “Festival de bandas de música do 

Patio”, ao que acude a maior parte do alumnado, polo que o interese pola música é un rasgo 

común do mesmo, o que facilitará a consecución dos obxectivos contemplados na presente 

programación. 

2.2. Familias 

Gran parte das familias do alumnado dedícanse ao sector servizos e ao sector 

secundario, mentres que unha minoría ten como fonte de ingresos o sector primario. 

Respecto ao seu nivel sociocultural, os integrantes da maior parte das familias teñen 

estudios primarios, cun incremento claro nos últimos anos de titulados en Educación 

Secundaria debido á extensión da obrigatoriedade do ensino, existindo tamén un aumento 

da porcentaxe de titulados en Bacharelato e Formación Profesional. Non obstante, hai un 

número escaso de titulados universitarios.  

2.3. Centro educativo 

En base ao Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establecen os 

requisitos mínimos dos centros que imparten o segundo ciclo de Educación Infantil, a 

Educación Primaria e a Educación Secundaria Obrigatoria, o CPI ao que se dirixe esta 

programación dispón de todos os recursos materiais e persoais necesarios para o seu 

funcionamento (aula de informática, biblioteca escolar, aula de plástica, patios cubertos, aula 

de música...). 
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Así mesmo, dispón de servicio de transporte escolar e de comedor, cuxo funcionamento 

se regula, respectivamente, en base ao Real Decreto 443/2001, do 27 de abril, sobre 

condicións de seguridade no transporte escolar e de menores e o Decreto 132/2013, do 1 de 

agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. 

En canto á xornada lectiva, este centro educativo conta con xornada mixta, polo que o 

horario lectivo é de 9:30 a 14:00 horas os luns, mércores e xoves, e de 9:30 13:20 e de 

15:05 a 17:00 horas os martes e os xoves. 

Cabe mencionar tamén que neste centro educativo impártese a Educación Infantil, a 

Educación Primaria e a Educación Secundaria Obrigatoria.  

No que respecta á etapa de Educación Primaria á que se dirixe a presente programación, 

cabe mencionar que conta con 9 unidades, cuxa distribución se especifica no seguinte 

epígrafe. 

 

2.4. Alumnado 

Os grupos de alumnos de Educación Primaria aos que se dirixe a presente programación 

didáctica son os seguintes: 

1º curso 2º curso 3º A 3º B 4ºA 4ºB 5º 6º A 6ºB 

26 25 15 16 20 21 26 15 15 

 

Tocante á lingua, o alumnado é maioritariamente galegofalante, o que favorecerá a 

consecución dos obxectivos establecidos para a materia de Música e o tratamento dos 

contidos a abordar na mesma, pois esta impartirase, como se mencionou con anterioridade, 

en galego.  

Respecto ás características psicoevolutivas, e tomando como referencia a Piaget, o 

alumnado da etapa de Educación Primaria é quen de construír, de forma progresiva ao 

longo da mesma, novos coñecementos a partir da realización de operacións concretas, 

aínda que ao final da etapa adquire unha maior capacidade de abstracción, polo que é 

capaz de: 

 Interiorizar signos, símbolos e códigos que lle permiten adquirir a linguaxe e desenvolver 

o proceso lecto-escritor. 

 Desenvolver a capacidade de análise, polo que é quen de adquirir as nocións de 

cantidade, tempo, relación, categorización... de forma cada vez máis complexa, e, polo 

tanto, abordar o estudio instrumental e a linguaxe musical (seriacións de figuras musicais 

e as relacións existentes entre elas, comprensión da relevancia dos instrumentos 

musicais...). 
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 Construír cada vez máis abstraccións dende a propia experiencia, o que lle permite 

ordenar mentalmente acontecementos cara adiante e atrás no espazo e no tempo, e, 

como consecuencia, crear un espazo e un tempo obxectivos. 

 Incrementar de forma progresiva a súa capacidade de atención e de imitación, así como 

a memoria, o que favorece a aprendizaxe (recoñecementos sonoros, interpretación de 

obras musicais, así como de danzas e coreografías...). 

 Desenvolver o seu espírito crítico, o que lle permite elaborar xuízos de valor propios 

 Superar o egocentrismo, animismo ( tendencia a considerar obxectos reais como seres 

vivos con pensamentos, desexos...) e o finalismo (tendencia a crer que todas as cousas 

teñen unha función e unha finalidade que xustifica a súa existencia) propios da etapa 

anterior e buscar respostas causais e lóxicas, o que favorece a comprensión dos 

elementos da linguaxe musical e a súa asociación cos fenómenos físico-acústicos que os 

orixinan, así como as relacións sociais, as cales resultan fundamentais para a execución 

de bailes, danzas ou coreografías e a práctica instrumental e vocal en grupo, así como 

outras actividades de carácter grupal. 

 Incrementar a súa capacidade creativa e imaxinación, o que favorece a improvisación e 

creación musical. 

 

3. OBXECTIVOS  

Unha das finalidades desta programación é favorecer a progresión adecuada, por parte 

do alumnado, no logro dos obxectivos xerais da Educación Primaria, os cales se recollen no 

artigo 3 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, no que son definidos como os referentes 

relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como 

resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal 

fin, sendo os devanditos obxectivos os seguintes, entre os que cabe destacar o j), pois é o 

que maior relación presenta coa materia de Música: 

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 en si mesmo/a, 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.  
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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 nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver  

hábitos de lectura en ambas as linguas.  

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 quen 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, con especial atención aos relacionados e vinculados con  

Galicia.  

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 das demais persoas,  

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 com-  

portamento que favorezan o seu coidado.  

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual.  

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

accidentes de tráfico.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais  

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan-  

tes á cultura e á sociedade galegas. 

Estes obxectivos xerais concretáronse en obxectivos de aprendizaxe nas unidades 

didácticas deseñadas para cada un dos niveis da etapa da educación primaria á que se 

dirixe esta programación co fin de adecualos ás características psicoevolutivas do 

alumnado, o que tivo lugar en base aos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
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establecidos no Anexo II do Decreto de currículo de Galicia para a materia de Música e para 

cada un dos devanditos niveis (ver epígrafe 12). 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Esta programación didáctica pretende tamén contribuír á adquisición, por parte do 

alumnado, das competencias clave, sendo estas as capacidades para aplicar de forma 

integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa co fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos (artigo 2 

do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro), o que terá lugar do seguinte xeito:  

 Conciencia e expresións culturais, a cal se relaciona directamente coa materia de Música, 

será abordada a través da realización de actividades baseadas na expresión corporal e na 

execución de diversas danzas e coreografías, a audición e interpretación vocal e 

instrumental de obras e pezas musicais de diversa índole, o que favorecerá a toma de 

conciencia, por parte do alumnado, da riqueza musical da súa contorna e doutras culturas, 

así como da relevancia da súa conservación, fomentándose, ademais, o respecto e interese 

por estas e a creación dun gusto musical persoal, o que lle permitirá valorar con espírito 

crítico as diferentes manifestación musicais ás que teña acceso e gozar da súa escoita. 

 As competencias sociais e cívicas, as cales se vinculan tamén de forma directa coa 

materia de Música, polo que serán abordadas en todas as unidades a través da audición e 

estudio de pezas musicais doutras culturas por medio das que se fomentará a valoración e o 

respecto polas mesmas, así como da realización de diversas actividades grupais (execución 

de danzas e coreografías, interpretación vocal e instrumental, xogos de descrimunicación 

auditiva...), o que favorecerá o desenvolvemento de diversas habilidades sociais que 

permitan ao alumnado exercer a cidadanía democrática e contribuír a súa mellora (uso do 

diálogo para a resolución pacífica de conflitos; valoración do traballo en equipo; respecto 

cara os demais; recoñecemento da igualdade entre as persoas; valoración das normas de 

convivencia; tolerancia; asertismo; empatía...). 

 A competencia en comunicación lingüística, a cuxo desenvolvemento contribuirán todas 

as unidades que integran esta programación, xa que estas inclúen múltiples actividades nas 

que é necesario a busca, tratamento e comunicación de información por medio de diversos 

recursos (danzas, coreografías, cancións, traballos de investigación, debuxos expresivos...); 

o emprego adecuado da linguaxe como medio de expresión e comunicación oral e escrita; a 

comprensión, lectura e composición de diferentes textos; a expresión de ideas e opinións 

respectando ás dos demais; a claridade nas exposicións efectuadas; o diálogo e o estudo de 

termos específicos da área, o que contribuirá ao enriquecemento do vocabulario do 

alumnado. 
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 A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, as cales 

serán tratadas por medio do estudio da duración das figuras musicais, do ritmo, do 

compás... nos que a medida do tempo resulta fundamental, así como do tratamento das 

figuras xeométricas e de conceptos espaciais para describir posicións nestes (esquerda, 

dereita, lonxe, preto, adiante, atrás...), o cal é necesario para a execución das danzas e 

coreografías propostas. 

 A competencia dixital, a cal se abordará en todas as unidades por medio do fomento do 

uso crítico e responsable das TIC, as cales serán utilizadas para a realización dalgunhas 

das actividades propostas (PDI, blogs, procesadores de texto, Internet, aplicacións 

informáticas...) co fin de que o alumnado sexa quen de informarse, aprender e comunicarse 

mediante estes recursos de forma cada vez máis autónoma, así como desenvolver as 

habilidades necesarias que lle permitan buscar, tratar e comunicar a información e poder 

transformar esta en coñecemento. 

 A competencia para aprender a aprender, pois a través de todas as unidades 

favorecerase o desenvolvemento, por parte do alumnado, de estratexiasque lle permitan 

aprender de forma cada vez máis eficaz e autónoma (planificación e organización para 

realización adecuada das actividades propostas en diferentes agrupamentos, toma de 

decisións racional para solucionar as cuestións formuladas, toma de conciencia das propias 

capacidades e limitacións, realización de resumos e mapas mentais,...); así como o uso 

adecuado de diferentes recursos e fontes (incluídas as TIC) para buscar, tratar e comunicar 

a información e poder transformala en coñecemento, relacionando os novos coñecementos 

adquiridos cos xa posuídos e sabendo aplicar de forma funcional estes en diversos 

contextos da vida cotiá. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor, tratada en todas as unidades, xa que nelas 

promoverase o desenvolvemento tanto de habilidades sociais (diálogo, cooperación, 

empatía...), como individuais (iniciativa, espírito de superación, responsabilidade, sentido 

crítico...) a través da realización de actividades grupales (exposicións orais, intrepretación 

vocal e instrumental, execución de danzas e coreografías, asembleas, xogos musicais...) e 

individuais (cartafoles, cumprimentación do caderno de autoavaliación, actividades escritas 

no propio caderno...). 

5. CONTIDOS  

Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición 

das competencias (artigo 2 do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro), recolléndose os 

establecidos na materia de Música no Anexo II do Decreto de currículo de Galicia, os cales 

se distribúen nos seguintes tres bloques: 
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 Bloque 1. Escoita: inclúe todos aqueles contidos cuxo tratamento pretende que o 

alumnado tome conciencia dos sons que o rodean e das posibilidades sonoras dos materiais 

e dos obxectos existentes na súa contorna, así como aqueles que inciden na audición activa 

de manifestacións musicais de distintas orixes e no respecto polo proceso de audición. 

 Bloque 2. Interpretación musical: integra todos aqueles contidos que inciden na 

creación de produtos musicais de diferentes estilos utilizando diversas técnicas compositivas 

e con distinta finalidade fomentando o respecto, por parte do alumnado, polo traballo 

colaborativo e polos demais, así como a avaliación como instrumento para a mellora. 

 Bloque 3. Música, movemento e danza: inclúe todos aqueles contidos cuxo tratamento 

pretende o desenvolvemento, por parte do alumnado, da expresividade e da ceatividade 

dende o coñecemento e a práctica da danza. 

Para temporalizar as diferentes unidades didácticas que integran esta programación e 

para organizar e secuenciar os contidos a abordar en cada unha delas, os cales se recollen 

no epígrafe 12, partiuse dos coñecementos previos e características psicoevolutivas do 

alumando, da estrutura lóxica da materia e das conmemoracións contempladas na Orde do 

28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos 

centros docentes públicos de Galicia, as cales se tomaron como centro de interese, así 

como do Anexo IV do Decreto de currículo de Galicia, no que se indica que a materia de 

música será impartida en cada un dos niveis da etapa de Educación Primaria a razón de 

unha sesión por semana.  

Así, a temporalización das 6 unidades didácticas propostas para cada un dos niveis da 

etapa de Educación Primaria aos que se dirixe esta programación é a seguinte: 

TÍTULO 

 

 

 

Sesións Temporalización (conmemoración) 

1
 º

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unidade didática 1 
 

5 

Outubro (Día Mundial da Alimentación  e Día da Biblioteca). 

Inicios de novembro (Samaín). 

Unidade didática 2 

 

5 

 

Novembro- decembro (Magosto, Día Internacional contra a 

Violencia  de Xénero, Día da Declaración dos Dereitos 

Humanos e Nadal). 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unidade didática 3 4 Xaneiro- febreiro  (Día da Paz). 

Unidade didática 4 

 

4 

Febreiro-mediados de marzo (Día Internacional da Muller 

Traballadora, Día Mundial dos Dereitos do consumidor e 

Semana da prensa). 

Unidade didática 5 5 
Mediados de marzo- mediados de abril  (Día Mundial da 

Saúde e Día Internacional da Terra). 
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3
 º

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Unidade didática 6 

 

5 

Finais de abril -maio- xuño  (Semana do libro, Día 

Internacional contra o acoso escolar, Letras Galegas e Día 

Mundial do Medio Ambiente). 

 

 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSAIS E EDUCACIÓN EN VALORES 

    O tratamento tanto da Educación en Valores á que fai referencia o artigo 121 da LOE 

modificada pola LOMCE, como dos elementos transversais contemplados no artigo 11 do 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, pretende favorecer á formación integral do alumnado, 

así como a adquisición de valores e actitudes democráticas, tolerantes e solidarias que 

faciliten a súa integración e adecuado desenvolvemento na sociedade, polo que, dada a súa 

relevancia, deben ser abordados de forma interdisciplinar en todas ás areas da etapa. 

No que respecta aos elementos transversais, a través desta programación incidirase no 

tratamento de: a comprensión lectora, por medio da lectura de diversos textos para obter 

información de cara á realización das actividades propostas; a expresión oral e escrita, a 

través da realización de asembleas, exposición oral das emocións e ideas suscitadas trala 

realización das actividades de audición musical propostas e dos traballos de investigación 

realizados, da creación musical por parellas ou en pequeno grupo, da expresión das 

dificultades xurdidas a partir da interpretación de diversas pezas musicais..); o uso das TIC, 

por medio do fomento do seu emprego responsable, crítico e funcional; a comunicación 

audiovisual, a través da utilización de carteis interactivos, montaxes audiovisuais, 

presentacións con Prezi... sobre os contidos abordados e actividades realizadas e do 

emprego de diversas ferramentas multimedia dirixidas á creación musical; o 

emprendemento, por medio da realización de actividades baseadas na improvisación e 

creación de sinxelas pezas musicais e coreografías para potenciar a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo cooperativo e o sentido crítico; a educación cívica e 

constitucional, a través do fomento da democracia, da igualdade de trato e non-

discriminación, da paz, da prevención de todo tipo de violencia, da igualdade entre homes e 

mulleres e do respecto polos Dereitos Humanos, o cal tivo lugar en todas as unidades, pois 

nelas promoveuse o respecto polas normas de convivencia establecidas na aula e no 

centro, a resolución pacífica de conflitos a través do diálogo, a tolerancia, a empatía, o uso 

dun vocabulario paritario (tanto por parte da docente como do alumnado), a eliminación dos 

estereotipos sexistas na aula, o respecto mutuo, así como a expresión das propias opinións 

respectando ás dos/as demais e as normas básicas do intercambio comunicativo; a 

calidade, a equidade e a inclusión educativa por medio da planificación de diversas medidas 



12 

 

de atención á diversidade, as cales se especifican no epígrafe 10; a educación e seguridade 

viaria, tratada de xeito concreto na unidade 3, pois nela abordaranse, a través da 

interpretación de cancións, as normas básicas de comportamento peonil e de condución, 

promovendo o seu cumprimento e concienciando ao alumnado da súa importancia; e o 

traballo en equipo, a autonomía e a autoconfianza, por medio do deseño de actividades a 

realizar tanto en gran e en pequeno grupo, como por parellas e de forma individual. 

En canto á educación en valores, este programación incidirá na:  

 Educación ambiental, en especial na unidade 5 e 6 en relación, respectivamente, á 

celebración do Día Internacional da Terra e do Día Mundial do Medio Ambiente, pois 

nelas abordaranse, a través de asembleas e cancións,  os diversos problemas 

medioambientais existentes na actualidade (contaminación, deforestación, extinción de 

especies animais...), fomentándose a toma de conciencia da importancia do coidado e 

conservación do entorno que nos rodea.  

 Educación para a saúde e a calidade de vida, abordada ao longo de todo o curso por 

medio da realización de exercicios dirixidos á adquisición dunha adecuada técnica vocal 

e postura corporal, o que resulta fundamental de cara ao coidado e valoración da propia 

voz e corpo e, polo tanto, para levar a cabo unha adecuada práctica vocal e instrumental, 

así como para a correcta execución das corografías propostas. Así mesmo, tamén se 

fomentará a práctica de deporte e a adquisición de hábitos adecuados de hixiene, 

descanso e alimentación, incidíndose de forma especial nestes aspectos nas unidades 1 

e 5 en relación, respectivamente, ao Día Mundial da Alimentación e o da Saúde. 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos, traballada en tódalas 

unidades a través do tratamento equitativo dos nenos e das nenas e do emprego dun 

vocabulario paritario por parte da docente, así como do fomento do mutuo respecto, do 

compañeirismo, da solidariedade e da valoración da igualdade de capacidades entre os 

sexos, aínda que esta será abordada de forma especial nas unidades 2 e 4, cuxo 

desenvolvemento coincide co Día Internacional contra a Violencia de Xénero e o Día 

Internacional da Muller Traballadora. 

 Educación para a paz, traballada en tódalas unidades, xa que requiren do cumprimento e 

aceptación das normas de convivencia do centro e aula, do respecto polos/as demais, da 

resolución pacífica dos problemas que poidan xurdir a través do diálogo, da tolerancia e 

da cooperación entre os discentes, sendo abordada de forma máis específica na unidade 

2 e 3  en relación ao Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e do Día da 

Paz. 

 Educación para o consumidor, tratada en especial na unidade 4, a través da cal se 

pretende que o alumnado comprenda que vivimos nunha sociedade consumista na que 
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prevalece a escoita da coñecida como “música comercial”, resultando fundamental 

desenvolver unha actitude crítica e responsable no mesmo fronte a este fenómeno de 

cara a que non se deixe influír pola publicidade e as modas co fin de que poida crear 

progresivamente un gusto musical propio, rico e de calidade o que terá lugar por medio 

da escoita e estudio de pezas de diferentes estilos musicais (música clásica, música 

tradicional galega, jazz, blues, rock, pop e rap). 

 Educación para o lecer, respecto á cal cabe indicar que nunha sociedade na que o tempo 

libre é considerado un prezado ben, é necesario favorecer a toma de conciencia por parte 

do alumnado do sentido do ocio e da relevancia do seu adecuado aproveitamento, para o 

que se promoverá en todo momento na aula a realización de actividades culturais, 

artísticas e deportivas, as cales influirán positivamente na formación e benestar do 

alumnado, incentivándose, así mesmo, o xurdimento de inquietudes e intereses. 

 

7. METODOLOXÍA 

  7.1. Principios pedagóxicos e metodolóxicos xerais 

No artigo 2 do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro indícase que a metodoloxía é o 

conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 

profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do 

alumnado e o logro dos obxectivos formulados. Así, de cara a favorecer a formación integral 

dos/as discentes, a consecución dos obxectivos xerais de etapa e o desenvolvemento das 

competencias clave e das múltiples intelixencias, ao desenvolver esta programación 

partirase dunha serie de principios pedagóxicos e metodolóxicos, para cuxa selección se 

tivo en conta o artigo 15 e Anexo I do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, os cales, na súa 

maioría, parten dunha perspectiva construtivista da aprendizaxe, a cal xorde das teorías de 

autores como Piaget, Vigotsky ou Ausubel, sendo estes os seguintes:  

 Partir dos coñecementos previos e nivel desenvolvemento psicoevolutivo do alumnado 

(Piaget) para poder, respectivamente, avanzar dentro da súa Zoa de Desenvolvemento 

Próximo (Vigotsky) e adaptar o proceso educativo ás características propias da súa idade, 

para o que se efectuará unha avaliación inicial ao comezo de curso e de cada unidade. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e en espiral (Ausubel) para que o 

alumnado poida relacionar substancialmente os novos coñecementos a adquirir cos xa 

posuídos, para o que se partirá dunha secuenciación de contidos que irá do simple ao 

complexo, do concreto ao abstracto e do coñecido ao descoñecido.  

 Promover a actividade e a aprendizaxe por descubrimento (Bruner) polo que no proceso 

educativo primará a manipulación, a investigación, a experimentación e a exploración.  
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 Promover a autonomía na aprendizaxe para que o alumnado aprenda a aprender, o que 

supón ser quen de realizar aprendizaxes significativas por si só e de forma eficaz en 

diferentes situacións de acordo coas propias necesidades e obxectivos. 

 Favorecer a socialización e a aprendizaxe cooperativa, a resolución pacífica de conflitos 

a través do diálogo e o respecto cara os/as demais. 

 Suscitar a curiosidade e o interese cara a aprendizaxe, para o que se partirá da  

gamificación (introdución no proceso educativo de dinámicas propias do xogo, tales como 

recompensas, retos, misións...) e do deseño de actividades variadas, adecuadas ás 

características do alumnado e baseadas no uso de diferentes recursos didácticos, incluídos 

os existentes na contorna e as TIC. 

 Promover a globalización e a interdisciplinariedade, polo que os contidos a traballar 

relacionaranse entre si e coas demais áreas para que o alumnado os perciba como un todo 

organizado e cohesionado, para o cal as actividades propostas se deseñaron en relación a 

diversas conmemoracións, as cales se tomaron como centros de interese (ver epígrafe 5). 

 Asegurar a funcionalidade da aprendizaxe para que esta teña sentido para o alumnado, 

evitando o “facer por facer”, polo que se favorecerá a aprendizaxe competencial e servizo a 

partir da realización de actividades vinculadas coas diversas áreas curriculares 

contempladas na etapa de educación primaria e cos proxectos a desenvolver no centro 

educativo que favorezan a adquisición de máis dunha competencia ao mesmo tempo e que 

requiran da identificación dun problema na contorna ao que se deberá atopar unha solución 

ou contribuír a súa mellora aplicando os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes 

adquiridas por medio da elaboración dun produto final socialmente relevante. 

 Atender á diversidade do alumnado a través da atención individualizada, da prevención 

de dificultades de aprendizaxe e da aplicación de medidas ordinarias e, de ser o caso, 

extraordinarias. 

 Considerar e favorecer o desenvolvemento de todos os tipos de intelixencia as que 

Howard Gardner fai referencia, sendo as devanditas intelixencias as seguintes: 

 Intelixencia lingüística, a cal se vincula de forma directa coa competencia lingüística. 

 Intelixencia lóxico-matemática, a cal se asocia á competencia matemática. 

 Intelixencia espacial. 

 Intelixencia musical, vinculada coa competencia  en conciencia e expresións 

culturais. 

 Intelixencia cinestésica-corporal. 

 Intelixencia intrapersonal e intelixencia interpresonal, relacionadas coas 

competencias sociais e cívicas. 

 Intelixencia naturalista, vinculada coas competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
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 Promover a implicación das familias no proceso educativo para mellorar o rendemento 

académico dos/das discentes. 

 Terase en conta en todo momento que o obxectivo nesta área non é a formación de 

artistas, senón dotar ao alumnado de sensibilidade necesaria que lle permita valorar, gozar 

e apreciar as manifestacións artísticas que o rodean, así como comunicarse e expresarse a 

través da música, promovendo, ademais, formas de pensamento diverxentes.  

7.2. Métodos didácticos específicos 

Como metodoloxías especificamente musicais, porei en práctica diferentes principios 

de diversas pedagoxías musicais, non decantándome só por unha, xa que considero que o 

mellor método é aquel que integra, de xeito global, os aspectos máis funcionais de cada 

unha delas, con vistas a que permitan o maior desenvolvemento posible das capacidades e 

habilidades do alumnado, polo que incorporarei de:  

  Kodály: a fononimia, as sílabas rítmicas e o repertorio folclórico propio da nosa 

comunidade.  

  Orff: os instrumentos de percusión ideados por el mesmo, os elementos de percusión 

corporal, as cancións con xogos de reacción e substitución de palabras por xestos e a 

execución de danzas tradicionais. 

 Willems: os exercicios de discriminación auditiva, o emprego de diversos signos (palotes, 

liñas, etc.) como representación gráfica das calidades do son, as cancións de intervalos, o 

emprego das posibilidades expresivas da voz e do corpo como medio de interiorización, 

comprensión e expresión das calidades do son e a realización de xogos de discriminación 

auditiva. 

 Dalcroze: a “Rítmica”. 

 Wuytack: os Musicogramas. 

 Martenot: os exercicios de relaxación como actividade previa á actividade musical. 

En xeral, a aprendizaxe levarase a cabo por imitación, a través do modelo 

proporcionado por min, polo que este deberá ser impecable, o que non quere dicir que o 

alumnado teña copiar exactamente este, senón que lle servirá de orientación para a 

realización das súas propias propostas. 

7.3.Rol da docente 

Ao desenvolver a presente programación é imprescindible que sexa clara nas miñas 

exposicións e amose unha actitude motivadora e positiva. Deberei tamén fomentar a 

didáctica do erro e a implicación do alumnado nas actividades propostas, así como atender 

as súas necesidade e dificultades de aprendizaxe. Así mesmo, será necesario que utilice 

recursos didácticos variados que esperten a atención e curiosidade do alumnado e actuar 

como guía e observadora-interventora, polo que terei que crear situacións de aprendizaxe 
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funcionais para que os/as discentes poidan construír o seu propio coñecemento de forma 

cada vez máis autónoma e significativa. 

7.4. Organización do tempo e do espazo  

En canto á organización do tempo, en base ao Anexo IV do Decreto de currículo de 

Galicia, para impartir a materia de Música co alumnado dos diferentes niveis da etapa de 

educación primaria contarei semanalmente cunha sesión de 50 minutos. 

Cada unidade didáctica desenvolverase a partir da realización de diversas actividades 

integradas, á súa vez, por distintos exercicios, sendo a secuenciación das mesma a 

seguinte: 

Comezarase pola realización de actividades iniciación-motivación e avaliación 

coñecementos previos, entre as que cabe mencionar a resolución de cuestións formuladas 

pola docente en base aos contidos a abordar, a realización de asembleas a partir destas, a 

cumprimentación do caderno de autoavaliación, a visualización de vídeos didácticos, a 

audición de contos musicais ou a execución de exercicios de relaxación, o que se 

acompañará con música adecuada para tal fin de cara a preparar psicoloxicamente e 

fisicamente ao alumnado para a audición, escoita, improvisación e interpretación musical. 

A continuación, efectuaranse as actividades de desenvolvemento, consistindo algunhas 

delas na improvisación musical, na execución de danzas e coreografías, na interpretación 

vocal e instrumental, na escoita de pezas musicais de diversos estilos de cara a analizar 

algúns dos elementos musicais polos que estas se integran e as emocións e sentimentos 

que estas suscitan, na discriminación auditiva ou no tratamento da linguaxe musical. 

Finalmente, efectuaranse as actividades de consolidación e avaliación, as cales poderán 

consistir na cumprimentación do caderno de autoavaliación de cara á toma de conciencia, 

por parte do alumnado, do aprendido ao longo da unidade didáctica, na realización de 

mapas mentais, resumos, xogos, concursos ou asembleas, contemplándose así mesmo a 

realización de actividades tanto de reforzo como de ampliación de cara a atender á 

diversidade existente entre o alumnado.  

Indicar tamén que ao longo do curso estableceranse diversas rutinas a levar a cabo en 

cada unha das sesións de cara ao seu adecuado desenvolvemento, tales como: desempeño 

das funcións de encargado/a (reparto do material que se considere oportuno e realización 

doutras tarefas que se lle poidan encomendar ao longo das diferentes sesións e que se 

consideren que o/a discente en cuestión pode realizar), saúdo e despedida nas diferentes 

linguas ofertadas polo centro, recollida da aula... 

Así mesmo, cabe mencionar tamén que para a utilización da aula de música terei e conta 

un horario previamente establecido pola xefatura de estudios, posto que esta será 

compartida co profesor de música da Educación Secundaria e, polas tardes, despois do 

horario lectivo, pola Escola de Música de Vedra. 
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Respecto á organización da aula (Anexo V), as cadeiras de pa existentes na mesma 

colocaranse en xeral en “U” para favorecer a socialización, aínda que esta distribución será 

modificada en función das actividades a realizar en cada sesión para facilitar tanto o traballo 

individual, como en parellas e en pequeno ou gran grupo, o cal se organizará baixo criterios 

de heteroxeneidade. 

Os instrumentos musicais e demais recursos dispoñibles na aula gardaranse nos 

armarios dispoñibles na aula de forma ordenada e organizada, o cal será fundamental para 

que o alumnado poida acceder aos mesmos sen dificultade, evitar a perda de tempo e 

desenvolver cada unha das sesións de forma adecuada. 

7.5. Agrupamento do alumnado 

As actividades propostas realizaranse, como se indicou con anterioridade, tanto en 

pequeno e gran grupo (para favorecer a integración, a socialización e a cooperación entre o 

alumnado), como en parellas e de forma individual (para promover a titoría entre iguais, 

afianzar os coñecementos adquiridos, proporcionar unha atención individualizada,  

incrementar a autonomía e realizar un seguimento de cada discente para detectar e atender 

posibles dificultades e necesidades educativas). 

7.6. Medios e recursos didácticos 

Para realizar as actividades propostas utilizaranse diversos recursos da contorna 

(materiais de refugallo, obxectos sonoros, oferta de actividades musicais e culturais...) e 

materiais didácticos, entre os que cabe mencionar: equipo reprodutor de son, un 

ordenador portátil, cámara de vídeo, un proxector, unha PDI, Internet, aplicacións 

informáticas, musicogramas, guías de audición, contos musicais, pizarra pautada, 

instrumentos Orff de percusión, Cd´s, cartafol do alumnado, caderno de pentagramas, 

axendas escolares, libros de texto e cadernos de actividades, sendo estes os seguintes: 

CURSO LIBRO OU CADERNO  

1º Libro MELODÍA 1 da Editorial Galinova 

(galego). 

Pediuselles tamén unha pandeireta pequena 

de cara a introducir ao alumnado no seu 

manexo. 

2º Libro MELODÍA 2 da Editorial Galinova 

(galego) 

Pediuselles tamén unha pandeireta. 

3º Caderno MELODÍA 3 da Editorial 

Galinova (galego) 

Comezan coa aprendizaxe da frauta doce. 

4º Caderno MELODÍA 4 da Editorial 

Galinova (galego)  

 

5º Caderno MELODÍA 5 da Editorial 

Galinova (galego) 
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6º Caderno MÚSICA 6 da  Editorial Galinova 

(galego) 

 

 

Respecto aos recursos humanos, será necesario manter unha constante comunicación 

co Departamento de Orientación e os titores/as dos diferentes niveis da etapa de 

educación primaria para recibir asesoramento de cara a proporcionar unha adecuada 

atención ao alumnado. 

Tamén resultará fundamental a colaboración cos diferentes órganos de coordinación 

docente, especialmente cos equipos de nivel para acordar a metodoloxía a utilizar e 

coordinar o proceso de avaliación do alumnado, así como para a realización dalgunhas das 

actividades propostas, entre outros aspectos.  

No que respecta ás familias do alumnado, solicitarase a súa colaboración ao longo do 

curso escolar de cara a adecuada realización dalgunhas das actividades propostas, o que 

terá lugar por medio de dípticos, trípticos ou da axenda escolar dos/as discentes de cara a 

fomentar a súa participación e cooperación no seu proceso educativo. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares a realizar no presente curso escolar na 

materia de música terán como finalidade favorecer a consecución, por parte do alumnado 

dos obxectivos xerais de etapa e os específicos establecidos para a mesma e a adquisición 

das competencias clave, así como reforzar os contidos abordados, favorecer as relacións 

sociais entre o alumnado, promover o coñecmeento da contorna que o rodea e potenciar a 

motivación cara a aprendizaxe e cara a realización de actividades lúdico-culturais.  

En termos xerais, poderán consistir en: 

 Asistencia a concertos didácticos e a otras actividades artísticas ofertadas no presente 

curso escolar polas entidades culturais da contorna. 

 Realización de actividades interdisciplinares organiadas a nivel de centro en relación ás 

commemoracións contempladas na orde de calendario, sendo estas as seguintes: 

- Magosto. 

- Samaín. 

- Conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

- Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

- Nadal. 

- Día da Paz   

- Entroido. 

- Día Internacional da Muller Traballadora 

- Semana da prensa. 
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- Día do Libro 

- Día Mundial da Saúde. 

- Día de Europa 

- Semana das Letras Galegas. O EDNL elaborará un calendario de actividades para 

esa semana. 

- Día do Medio Ambiente. 

 Asistencia ao festival de fin de curso organizado a nivel de centro. 

Para a realización tanto as saídas ao entorno como as que precisen de transporte, 

contarase coa autorización previa correspondente do pai, nai ou titor legal do neno/a. 

 

9. CONTRIBUCIÓN AOS DIFERENTES PLANS E PROXECTOS DO CENTRO 

No Proxecto Educativo do centro en base ao que se deseñou esta programación 

contémplase o desenvolvemento de diversos plans e proxectos, aos cales se contribuirá da 

seguinte maneira: 

9.1. Plan de Acción Titorial  (PAT)  

Este plan recolle todas as accións a desenvolver dende as titorías en base ao artigo 81 

do Decreto 374/1996, do 17 de outubro e da Orde do 24 de xullo de 1998. 

  Obxectivos desta programación en relación ao PAT:  

 Prever as medidas de atención á diversidade que será necesario aplicar.  

 Adecuar o proceso educativo ás características do alumnado e facilitar a súa 

integración no colexio e aula.  

 Favorecer a formación integral do alumnado. 

 Orientar e promover a implicación das familias no proceso educativo.  

 Favorecer o desenvolvemento daquelas accións e actividades contempladas no PAT 

que requiran ser levadas a cabo dende a materia de Música. 

9.2. Plan de Introdución das Tecnoloxías da Información e da Comunicación  

      (Plan  TIC) e Proxecto de Educación Dixital (E-DiXGAL)  

     Tendo en conta que o CPI de Vedra contempla no seu Proxecto Educativo o 

desenvolvemento do Proxecto de Educación Dixital ao que se refire o artigo 19 do Decreto 

de currículo de Galicia para favorecer a adquisición da competencia dixital por parte do 

alumnado do 5º curso de Educación Primaria, nesta programación inclúense ademais 

diversas accións de cara a incidir no plan TIC que todos os centros deben deseñar e incluír 

no seu Proxecto Educativo para favorecer a adquisición da devandita competencia por parte 

do alumnado dos restantes niveis desta etapa, tal e como se establece no Anexo V do 

Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria 

en Galicia. 
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Así, os obxectivos desta programación en relación ao Plan TIC e ao Proxecto E-DIXGAL 

do centro e as accións a desenvolver de cara a contribuír a consecución destes son os 

seguintes: 

 Obxectivos da presente programación en relación ao Plan TIC do centro educativo:  

 Favorecer o desenvolvemento das competencias clave, en especial, da competencia 

dixital.  

 Iniciar o alumnado no uso responsable e funcional das TIC desenvolvendo un espírito 

crítico ante a información recibida. 

 Desenvolver e fomentar o emprego de estratexias para buscar, tratar e comunicar a 

información, así como para transformala en coñecemento  

 Incrementar o interese pola aprendizaxe.  

 Atender á diversidade.  

 Favorecer a participación das familias no proceso educativo dos seus fillos/as. 

 Actuacións a levar a cabo de cara a conseguir os obxectivos antes mencionados:  

 Iniciación á informática a través da realización dalgunhas actividades propostas (busca 

de información en internet, realización de traballos de investigación en formato dixital, 

realización de xogos interactivos e multimedia en base aos contidos abordados...), para 

o que se acudirá a aula de informática do centro educativo, tendo en conta o horario 

establecido neste para a súa utilización por parte de cada grupo-aula na materia de 

Música (no caso do 5º curso, utilizaranse os ordenadores portátiles persoais de cada 

discente na súa aula ordinaria). 

 Exposición apoiada polas TIC por parte da docente  

 Análise da influencia das TIC na contorna e sociedade.  

 Realización de MiniQuest por medio da consulta de diversos enlaces a Internet  

 Uso de diversas aplicacións informáticas (Word, dicionarios online, Timeline, Popplet, 

Prezi, Wevideo, Glogster, Google Classroom, ClassDojo, Youtube... ).  

 Creación do blog de aula “Gamificlassroom” integrado na web do centro para favorecer 

a participación das familias no proceso educativo dos seus fillos/as e para que estes 

poidan acceder fora do horario lectivo aos recursos usados na aula.  

9.3. Plan anual de lectura 

Como indica o artigo 18 do Decreto de currículo de Galicia, os centros elaborarán e 

incluirán no seu Proxecto Educativo un programa de promoción da lectura que integre as 

actuacións dirixidas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no 

tratamento e na produción da información en apoio da adquisición das competencias clave. 

Este programa será o referente para a elaboración do plan anual de lectura a incluír na 
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Programación Xeral Anual.  

Respecto ás accións a desenvolver a través desta programación de cara a incidir neste 

plan, cabe indicar as seguintes: 

 Busca, obtención, tratamento e comunicación de información en soporte impreso e 

dixital.   

 Celebración do Día da Biblioteca, do Día do Libro e da Semana da Prensa.  

 Audición e lectura de contos musicais e de múltiples textos de diversa índole 

(informativos, expositivos, poéticos...) favorecendo a toma de conciencia da relevancia 

da lectura e fomentando o gusto pola mesma a través da súa ludificación. 

9.4. Proxecto lingüístico  

En base ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, cada centro debe elaborar e incluír no seu 

Proxecto Educativo un proxecto lingüístico para regular o emprego das linguas nel ofertadas 

e fomentar o uso do galego.  

Dende a materia de Música incidirase neste proxecto en todas as unidades, xa que será 

impartida en lingua galega, tal e como se establece no Proxecto Educativo do CPI de Vedra, 

polo que en todo momento se promoverá o seu uso e valoración por parte do alumnado.    

Indicar tamén que para favorecer o tratamento integrado das linguas ofertadas no centro, 

e, polo tanto, o pluralingüismo e o logro da competencia en comunicación lingüística, 

levaranse a cabo dende a materia de Música as seguintes accións:  

 Fomento do uso de expresións de cortesía (grazas, bos días, perdón...) en galego, 

castelán e en inglés, segundo prefira o alumnado. 

 Redacción das normas de convivencia e realización de carteis, murais, letreiros... 

nestas linguas.  

9.5. Plan de convivencia 

Como indica o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 

30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar, os centros educativos deben deseñar e incluír no seu Proxecto 

Educativo un plan de convivencia de cara a articular a convivencia escolar para garantir 

unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios 

democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución 

pacífica.  

  Actuacións previstas para favorecer a consecución dos obxectivos xerais deste plan 

dende a materia de Música (artigo 12, Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro):  

 Fomentar o emprego do diálogo, a conciliación ou a mediación de cara á resolución 

pacífica dos conflitos por parte do alumnado. 

 Deseñar tarefas baseadas na aprendizaxe servizo e cooperativa para favorecer a 
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tolerancia, a empatía e a socialización.  

 Abordar os elementos transversais e a educación en valores.  

 Promover o cumprimento das normas de convivencia establecidas no centro e aula, 

sendo estas últimas deseñadas en base as propostas do alumnado ó inicio de curso.  

 

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.1. Estratexias e medidas xerais a aplicar para atender á diversidade do alumnado 

O alumnado ao que se dirixe esta programación posúe diferentes características, 

intereses, necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, polo que se contemplan diversas 

estratexias e medidas para atender a esta diversidade, tomando como referencia para iso o 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes de Galicia e o Plan Xeral de Atención á Diversidade de 

centro. 

Respecto ás estratexias a ter en conta, cabe indicar: incorporación das TIC na aula para 

incrementar o interese cara a aprendizaxe, avaliación inicial ao comezo do curso e de cada 

unidade para adecuar o proceso educativo ao alumando e atención individualizada para 

coñecer a cada discente en profundidade e favorecer a detección temperá de dificultades e 

necesidades educativas e, polo tanto, o establecemento inmediato das medidas de atención 

á diversidade necesarias, podendo ser estas tanto ordinarias como extraordinarias, as cales 

se aplicarán unha vez esgotadas as primeiras, para o que se partirá dos principios de 

equidade, igualdade,  normalización, inclusión e calidade da educación, como indica a LOE 

modificada pola LOMCE.  

Así, as medidas de atención a aplicar con carácter xeral consistirán en:  a adecuación 

da programación ao alumnado; o fomento da coordinación co DO e titor/a de cada grupo-

aula; o reforzo educativo; o uso de metodoloxías baseadas no traballo cooperativo en 

grupos heteroxéneos e na titoría entre iguais; o uso de técnicas de estudio e de modificación 

de conduta; o deseño de actividades de ampliación e reforzo; a realización de diversos 

agrupamentos; a flexibilización do tempo dado para realizar as actividades propostas; a 

implicación das familias no proceso educativo do alumnado; o deseño de actividades con 

diferentes grados de complexidade e que permitan diversas formas de execución, as cales 

tamén poderán ser modificadas segundo as necesidades do alumnado; e o uso de diversos 

recursos e medios didácticos adecuados ás características e intereses dos/as discentes.  

10.2. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ANEAE) 

O artigo 71 da LOE modificado pola LOMCE define a este alumnado como “aquel que 

requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, altas capacidades intelectuais, 

por incorporarse tarde ó sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia 
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familiar”. 

No que respecta ao CPI de Vedra, existen diversos alumnos/as con necesidades 

específicas de apoio educativo derivadas da existencia de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade, parálise cerebral, trastorno oposicionista e discapacidade múltiple. 

 

En base ao Decreto 229/2011, do 7 de decembro, atenderase na materia de Música ao 

alumnado que presente as devanditas necesidades a través da posta en práctica de 

diversas medidas de atención, cuxa aplicación complementarase coas indicadas no 

apartado anterior:  

 Ordinarias: Reforzo educativo e apoio por parte da auxiliar educativa (coidadora) no 

caso da alumna que presenta discapacidade múltiple  Uso de procedementos de avaliación 

adecuados ás súas necesidades e reformulación das preguntas a realizar para efectuar esta 

 Deseño de actividades acordes cos seus intereses e necesidades que favorezan a súa 

inclusión, participación e socialización  Establecemento de rutinas para crear un ambiente 

predicible e seguro na aula de cara a promover a súa autonomía e anticipar os cambios que 

poidan ter lugar nesta para evitar posibles situacións de ansiedade  Realización de 

actividades en cadea e en pequenos pasos  Lectura dos textos propostos contando co 

apoio da docente para facilitar a súa comprensión  Uso de frases curtas e concisas para 

indicar o que debe facer e o que se espera do alumnado  Titoría entre iguais  Tratamento 

prioritario de contidos referidos á educación en valores e aos elementos transversais, así 

como deseño de actividades que favorezan a adquisición das competencias sociais e 

cívicas e da intelixencia emocional  Encomio dos logros do alumnado ante os demais e 

realización de correccións en privado  Fomento do traballo en equipo e cooperativo  

Fomento da participación dos/as discentes e integración no grupo-aula  Outorgamento dun 

maior protagonismo na aula para incrementar a autoestima e motivación do alumnado  Uso 

de técnicas de modificación de conduta (reforzo positivo, economía de fichas, extinción...)  

Emprego de dinámicas grupais (role-playing, pantomima, choiva de ideas...). 

 Extraordinarias: no caso de que as medidas ordinarias anteriores non reportasen os 

resultados esperados, valoraríase a realización dunha Adaptación Curricular. 

 

11. AVALIACIÓN  

 A avaliación pódese entender como un proceso sistemático de recollida de información 

para formar xuízos de valor sobre o proceso de ensino/aprendizaxe, os cales se usarán na 

toma de decisións consecuente para mellorar este, así como para axustar a axuda 

pedagóxica ás necesidades do alumnado e determinar se as intencións educativas que se 

atopan na base desta se cumpriron ou non (Coll e Casanova). Así, a avaliación debe formar 
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parte do quefacer diario da aula dada a súa relevancia, pois permitirá coñecer a evolución 

do alumnado, identificar as súas dificultades e necesidades, concretar as medidas de 

atención a aplicar e comprobar se o proceso de ensino e aprendizaxe se está a desenvolver 

de forma adecuada.     

En base a Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa a Educación Primaria en Galicia e ao artigo 12 do Decreto 105/2014, 

do 4 de setembro, nesta programación a avaliación será continua e global, motivo polo que 

ao longo de todo o curso valorarase: 

  O proceso de aprendizaxe: evolución do alumnado e grado de consecución dos 

obxectivos establecidos en cada unha das unidades didácticas, así como de adquisición das 

competencias clave. 

  O proceso de ensino: validez da presente programación e da labor docente para 

determinar se é preciso introducir modificacións nestas co fin de mellorar o proceso 

educativo, o que se efectuará ao finalizar cada unidade didáctica en base aos indicadores 

de logro contemplados no epígrafe 11.3 e da escala de observación a cumprimentar polo 

propio alumnado, recollida tamén no devandito epígrafe, sobre a práctica docente 

(heteroavaliación).  

No que respecta á avaliación continua, esta terá lugar a través da: 

 Avaliación Inicial: levarase a cabo ao inicio de curso e de cada unidade co fin de 

determinar os coñecementos previos, características e necesidades do alumnado, así como 

o grado de desenvolvemento das competencias clave para adecuar a intervención educativa 

a este, valorar o seu progreso posterior e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de 

aprendizaxe, o que terá lugar a través da análise dos informes persoais da etapa ou curso 

anterior, que se complementará coa información obtida das familas, así como dos 

procedementos de avaliación contemplados no epígrafe 11.3. En función dos resultados 

obtidos, realizaranse as modificacions pertinentes tanto na presente programación didáctica 

como na práctica docente co fin de lograr o antes indicado. 

 Avaliación Procesual: realizarase ao longo do proceso educativo para decidir se é 

necesario introducir modificacións neste para optimizalo e para coñecer a evolución do 

alumnado. 

  Avaliación Final: efectuarase ao final de cada unidade e trimestre, así como do curso 

para realizar unha valoración global do avance dos/as discentes e do proceso educativo.  

Mencionar tamén que as actividades de avaliación propostas serán unha actividade máis 

de aprendizaxe e permitirán valorar os esforzos realizados, asumir o erro como fonte de 

aprendizaxe e introducir a autoavaliación, a heteroavaliación e a coavaliación por parte tanto 

do alumnado como da docente, así como a metaavaliación (ver epígrafe 11.3). 
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11.1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 

Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 

alumando, sendo os estándares de aprendizaxe especificacións destes que permiten definir 

os resultados da aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e 

saber facer en cada materia (artigo 2 do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro). Así, os 

referentes para valorar o grado de adquisición das competencias clave e de consecución 

dos obxectivos de aprendizaxe establecidos en cada unidade serán os criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe contemplados no Anexo II do Decreto de currículo 

de Galicia para a materia de Música, os cales se especifican en cada unha das unidades 

didácticas contempladas no epígrafe 12, as cales se acompañan da ponderación que lle 

corresponde a cada estándar de aprendizaxe establecido en cada unha delas, cuxa suma 

non superará ao 60% da nota final, tal e como se indica nos criterios de cualificación 

especificados no epígrafe 11.2, así como das súas respectivas rúbricas.  

Cabe mencionar tamén que ao inicio de curso e de cada unidade informarase ao 

alumnado dos contidos e criterios de avaliación, dos estándares de aprendizaxe e dos 

procedementos de avaliación, así como dos criterios de cualificación e promoción para que 

saiban de antemán o que se espera del e como vai a ser avaliado. 

 Convén indicar ademais que no epígrafe 11.3 inclúese tamén un perfil competencial para 

avaliar cunha maior obxectividade o logro das competencias clave por parte do alumnado ao 

que se dirixe esta programación. 

11.2. Criterios de cualificación  e de promoción 

En canto aos criterios de cualificación a ter en conta para avaliar ao alumnado ao que 

se destina a presente programación, así como os procedementos de avaliación a utilizar en 

relación a cada un deles, cabe mencionar que estes son os seguintes: 

Criterios de cualificación Técnica de avaliación Instrumento de avaliación  Valoración 

Coñecementos, capacidades, 

habilidades e destrezas 

(contemplados nos criterios de 

avaliación e estándares de 

aprendizaxe establecidos para 

cada nivel no Decreto 

105/2014). 

Observación 

sistemática, así como 

probas escritas, orais e 

prácticas. 

Instrumentos de observación 

indicados no epígrafe 11.3 

incluídos no diario da 

docente e cartafol de cada 

discente. 

 

 

60% 
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Hábitos de traballo e resultado 

acadado nas actividades 

prácticas e escritas a realizar 

en cada unidade didáctica 

(presentación, orde, 

ortografía, caligrafía, grado no 

que completa as actividades 

propostas, responsabilidade, 

orixinalidade...). 

Observación 

sistemática, así como 

probas escritas, orais e 

prácticas. 

Instrumentos de observación 

indicados no epígrafe 11.3 

incluídos no diario da 

docente e cartafol de cada 

discente. 

 

 

20% 

Participación, actitude, 

comportamento, interese, 

esforzo e ausencia de 

material. 

Observación 

sistemática, así como 

probas escritas, orais e 

prácticas. 

Instrumentos de observación 

indicados no epígrafe 11.3 

incluídos no diario da 

docente e cartafol de cada 

discente. 

 

 

20% 

 

Respecto aos criterios de promoción, é preciso indicar, tal e como establece a Orde do 

9 de xuño de 2016, o alumno/a accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se 

considere que logrou a progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que alcanzou o 

adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes.  

Ao finalizar cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo 

docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A 

decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promoción e 

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. 

Respecto á materia de música e en base aos criterios de cualificación antes 

mencionados, o alumnado que acade un 5, como resultado de realizar a media aritmética 

das cualificacións acadadas en cada una das seis unidades didácticas a desenvolver ao 

longo do curso escolar, considerarase que logrou acadar o grao mínimo do que debe saber, 

comprender e saber facer para o seu nivel académico (o cal se determina na concreción 

efectuada para cada un dos estándares de aprendizaxe establecidos para cada curso no 

epígrafe 13), e, polo tanto, que superou a materia. 
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11.3. Procedementos de avaliación: técnicas e instrumentos  

Para avaliar ó alumnado utilizaranse diversos procedementos de avaliación de cara á 

obtención de datos sobre o seu proceso de aprendizaxe para poder valorar a consecución 

dos obxectivos previstos, o logro das competencias, o desenvolvemento das diversas 

intelixencias e a adquisición dos elementos transversais e da educación en valores, os cales 

foron seleccionados en base as características da área e dos discentes, sendo estes os 

seguintes: 

  Respecto ás técnicas de avaliación a utilizar, é dicir, o conxunto de procedementos que 

se van a por en práctica para levar a cabo a avaliación do alumnado de cada un dos niveis 

da Educación Primaria ao longo das 6 unidades a desenvolver con cada un deles, cabe 

mencionar a observación sistemática directa e indirecta deste (por medio do que avaliarei a 

limpeza dos traballos realizados, participación, actitude, interese, comportamento, 

esforzo...), así como diversas probas escritas, orais e prácticas (traballos de investigación, 

exposicións orais, debates, asembleas, práctica vocal e instrumental, execución de 

coreografías e danzas, audición musical, discriminación auditiva...). 

 En canto aos instrumentos de avaliación a utilizar para obter e rexistrar a información 

necesaria para valorar o proceso de aprendizaxe do alumnado, cabe indicar o diario da 

docente e ClassDojo (por medio da que se rexistrará información de carácter actitudinal, 

como interese, esforzo, participación, comportamento...), así como co cartafol de cada 

discente, o cal incluirá as probas escritas e prácticas efectuadas ao longo do curso, así 

como o seu caderno de autoavaliación. 

No que respecta ao diario docente antes citado que utilizarei como instrumento de 

avaliación, neste incluirei a súa vez, diversos instrumentos de observación, tales como 

escalas de observación, anecdotarios, rúbricas e follas de rexistro de cualificación global 

para avaliar o alumnado en canto aos aspectos contemplados nos criterios de cualificación 

que se especifican no epígrafe 11.2, así como para avaliar o proceso educativo e o propio 

proceso de avaliación, co fin de favorecer, como mencionei con anterioridade, a 

metaavalición, así como a autoavaliación, a coavaliación e a heteroavaliación, tanto pola 

miña parte como por parte do alumnado, sendo os devanditos instrumentos os seguintes: 
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  ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E DA PRÁCTICA DOCENTE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Mala Mellorable Boa Óptima Propostas de mellora 

Adecuación dos obxectivos didácticos ás características e necesidades do 

alumnado. 

     

Adecuación da secuenciación dos contidos ás características e necesidades 

do alumnado. 

     

Adecuación das actividades ao alumnado.      

Aprendizaxes adquiridas polo alumnado.      

Competencias acadadas polo alumnado.      

Intelixencias múltiples desenvolvidas polo alumnado.      

Tratamento dos elementos transversais.      

Contribución aos plans e proxectos desenvolvidos no centro escolar.      

Medidas de atención ordinarias de atención á diversidade.      

Medidas de atención extraordinarias de atención á diversidade.      

Adopción de estratexias e medidas de atención á diversidade con suficiente 

anticipación para paliar as dificultades e necesidades educativas do 

alumnado. 

     

Integración do alumnado na aula.      

A programación didáctica e o seu desenvolvemento.      
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Aproveitamento dos recursos dispoñibles no centro e na contorna para o 

desenvolvemento da programación. 

     

Selección dos procedementos de avaliación para avaliar diversas 

capacidades, coñecementos, destrezas, habilidades e actitudes. 

     

Coordinación co profesorado que incide sobre o grupo-aula.      

Coordinación co Departamento de Orientación.      

Aplicación dos principios metodolóxicos na aula.      

Organización da aula.      

A organización dos recantos para favorecer a autonomía do alumnado.      

Adecuación da organización temporal e espacial ao alumnado.      

 

PRACTICA DOCENTE SI A VECES NON 

Faise interesante a materia ao alumnado    

Motívase ao alumnado cara a aprendizaxe e as tarefas propostas.    

Aténdese ás preguntas e dúbidas que xorden.    

Foméntase a aprendizaxe cooperativa e as actividades grupales.    

Ofrécese axuda e atención individualizada aos/ás discentes.    

As actividades organízanse de forma adecuada.    
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Téñense en conta as suxestións realizadas polo alumnado.    

Aplícanse materiais e métodos innovadores.    

Valórase o esforzo do alumnado.    

Aplícase o reforzo positivo e demais técnicas de modificación de conduta.    

Ridiculízase ao alumnado cando se equivoca.    

Desapróbanse ás iniciativas do alumnado.    

Prímase a pedagoxía do éxito sobre a didáctica do erro.    

As sesións son preparadas e organizadas adecuadamente.    

Evítanse actitudes sexistas e de discriminación.    

As explicacións son claras.    

Avaliamos de forma continua e global ao alumnado.    

 

METAAVALIACIÓN SI A VECES NON 

A avaliación levouse a cabo ao inicio, durante e ao final de cada unidade e trimestre.    

Os procedementos de avaliación empregados foron suficientes.    

Os instrumentos de avaliación utilizados permiten rexistrar os diferentes tipos de datos obtidos sobre 

o alumnado. 

   

As técnicas de avaliación utilizadas permiten obter múltiple e variada información sobre a evolución do 

alumnado. 
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Os datos obtidos por medio das técnicas de avaliación seleccionadas son fiables e válidos.    

O proceso de avaliación desenvolveuse de acordo coa lexislación existente.    

As rúbricas elaboradas permiten valorar de forma obxectiva o grado de desenvolvemento das 

competencias clave e dos obxectivos xerais de etapa. 

   

O proceso de avaliación desenvolveuse tendo en conta a diversidade do alumando.    

A avaliación permitiu valorar a programación de aula e a intervención pedagóxica de cara a súa 

mellora. 

   

O proceso de avaliación tivo en conta o progreso do alumnado no conxunto das áreas de todas as 

áreas do currículo. 

   

A avaliación tivo en conta o esforzo, actitude, participación e interese do alumnado.    
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  ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA A AVALIACIÓN, POR PARTE DO ALUMNADO, DA MIÑA PRÁCTICA DOCENTE E DAS   

     UNIDADES DIDÁCTICAS (HETEROAVALIACIÓN) 

Contesta con sinceridade ás seguintes cuestións coloreando as estrelas segundo se indica a continuación: 

  

                                               NON        A VECES      SI 

1. AS CLASES SON DIVERTIDAS E ENTRETIDAS                      2. A MESTRA AXÚDANOS SE É NECESARIO 

 

 

 

 

3. A MESTRA EXPLICA CON CLARIDADE                                 4. A MESTRA ESCOITA AS NOSAS OPINIÓNS E                       

                                                                                    ATENDE AS NOSAS DEMANDAS E PROPOSTAS 
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5. RESPÉCTANOS TRÁTANOS DE XEITO ADECUADO                 6. PARTICIPA NA CLASE CON NOS AMOSANDO   

                                                                                  ENTUSIASMO 

 

 

 

7. AS NORMAS ESTABLECIDAS PARA A REALIZACIÓN               8. PODEMOS FALAR CON ELA DE CALQUERA 

   DAS ACTIVIDADES SON ADECUADAS                                    COUSA QUE NOS PREOCUPE OU SOBRE A QUE  

                                                                                   TEMOS INTERESE 

  

 

 

 

9. CANDO NOS AMOESTA SOE TER RAZÓN                          10. CORRÍXENOS DEIXÁNDONOS APRENDER DOS  

                                                                                    NOSO ERROS 

  

 

11. APRENDÍN MOITO COA UNIDADE                                   12. AS ACTIVIDADES FORON INTERESANTES 
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13. AS CLASES FORON AMENAS E DIVERTIDAS                          14. GUSTARÍAME APRENDER MAIS COUSAS                

                                                                                                                                         SOBRE  O QUE  TRABALLAMOS 

 

 

 

15. QUE FOI O QUE MÁIS CHE GUSTOU  E O QUE MENOS CHE AGRADOU DA UNIDADE?................................. 

............................................................................................................................................. 

16. TES ALGUNHA DÚBIDA? CAL? ................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

17. CRES QUE SE PODERÍA MELLORAR A UNIDADE DIDÁCTICA? COMO?...................................................... 

............................................................................................................................................. 

18. VALORA O DESENVOLVEMENTO XERAL DA UNIDADE, SENDO 1 A PEOR VALORACIÓN E 10 A MELLOR. 

1       2        3       4        5       6        7       8        9        1O 

 

 ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA A AVALIACIÓN, POR PARTE DO ALUMNADO, DOS SEUS COMPAÑEIROS/AS NAS  

   ACTIVIDADES REALIZADAS EN PEQUENO GRUPO (COAVALIACIÓN) 
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AVALIAMOS    AOS/ÁS    NOSOS/AS   COMPAÑEIROS/AS!!!! 
Colorea unha das opcións 

en cada caso. 

Si, totalmente Bastante A veces Case nunca Non 

É responsable coa parte 

do traballo que ten 

asignada. 

Si, fixo todo o que lle 

correspondía. 

Fixo case todo o que lle 

correspondía. 

Fixo menos do que lle 

correspondía. 

Non fixo case nada do que 

lle correspondía. 

Non fixo nada. 

Participa no grupo 

aportando ideas e 

aclarando dúbidas. 

Participa 

constantemente. 

Participa bastante. Participa ás veces. Apenas participa. Non participa. 

 

Escoita aos demais. 

Escoita e ten en conta as 

opinións dos/as demais. 

Escoita aos/ás demais pero 

ás veces non ten en conta 

as súas opinións. 

Escoita aos/ás demais 

pero nunca ten en conta 

as súas opinións. 

Ás veces non escoita aos/ás 

demais e nunca ten en conta 

as súas opinións. 

Non escoita aos/ás demais 

e nunca  respecta as súas 

opinións. 

É respectuoso/a e non 

entorpece a labor do 

grupo.  

Respecta sempre a todos 

os compañeiros/as e 

contribúe a que o grupo 

funcione adecuadamente. 

Respecta case sempre a  

todos os compañeiros/as e 

contribúe a que o grupo 

funcione bastante ben. 

Respecta ás veces aos 

compañeiros/as e en 

ocasións dificulta o 

adecuado funcionamento 

do grupo. 

Respecta so algúns 

compañeiros/as e moitas 

veces dificulta o 

funcionamento do grupo. 

Non respecta a ninguén e 

dificulta sempre o 

funcionamento do grupo. 
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  CADERNO DE AUTOAVALIACIÓN  DO ALUMNADO 

O caderno de autoavaliación do alumnado supón un resumo dos coñecementos previos deste, así 

como dos coñecementos adquiridos ao remate de cada unhas das unidades co fin de que poida valorar 

criticamente e de forma cada vez máis autónoma o seu progreso ao longo do curso escolar.  

Este será complementado en gran grupo a través dunha posta en común dirixida pola docente ao 

inicio de cada unidade didáctica, para cuxa realización se efectuarán diversas preguntas orais sobre os 

contidos a traballar nesta, o que se empregará como actividade de introdución-motivación e de 

coñecementos previos. As respostas proporcionadas polo alumnado serán anotadas pola docente en 

formato dixital para ser posteriormente gardadas como documento Word. Ao remate da unidade 

didáctica este documento será recuperado para comentar, novamente a través dunha posta en común 

en gran grupo,  o aprendido ao longo desta para que o alumnado sexa consciente do que sabía nun 

principio e dos novos coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes acadadas. 

Este caderno de autoavaliación incluirase no cartafol de cada discente,  presentándose a 

continuación un modelo deste. 
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NOME:                                                                      CURSO:                                        UNIDADE DIDÁCTICA:                         

Que sabemos sobre... Que aprendemos 

sobre.... 

Que foi o máis doado? Que foi o máis difícil? Para que o 

aprendimos? 

Que máis che tivese 

gustado aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



38 

 

  REXISTRO ANECDÓTICO 

 

UNIDADE DIDÁCTICA:  DATA:                                            HORA: CURSO: 

 

 

 

 

Alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto/actividade 

a observar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrición da  

situación 

observada 

 

 

 

 

 

 

Interpretación do  

observado 
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 ESCALA DE OBSERVACIÓN 

Os criterio de cualificación referidos á participación, comportamento, interese, esforzo... contemplados nesta escala de observación serán avaliados 

en cada unha das sesións levadas a cabo, o que suporá como máximo o 20% da cualificación total a obter polo alumnado en cada unidade, tal e como 

se indica no epígrafe 11.2. A valoración destes ítems terá lugar por medio da aplicación ClassDojo, sendo esta utilizada a modo de sistema de 

“economía de fichas”, de forma que os/as discentes que acaden unha maior puntuación ao remate de cada unidade serán recompensados cun premio, o 

cal se acordará previamente de forma consensuada (cambiar a súa ubicación na aula, recibir unha medalla ou diploma, realizar unha actividade do seu 

interese...). 

ALUMNO/A: UNIDADE DIDÁCTICA: DATA: 

ASPECTOS A AVALIAR SEMPRE (1,25%) A MIÚDO (0,9%) A VECES (0,45%) NUNCA (0%) 

Participación, actitude, comportamento, esforzo, interese e ausencia de material e asistencia  (cualificación final: máximo 20%) 

Respecta as normas de convivencia establecidas na aula.     

Acepta ás correccións do/a docente e intenta mellorar.     

Está atento/a ás explicacións realizadas.     

Trae o material necesario á aula.     

Coida o seu material.     

Coida os recursos materiais proporcionados na aula e centro.     

Axuda aos compañeiros/as en caso de necesidade.     

Respecta aos compañeiros/as.     

Traballa de forma adecuada en equipo.     
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Traballa de forma adecuada individualmente.     

Participa de forma activa na aula.     

Mostra interese e unha actitude positiva cara as actividades 

propostas. 

    

Esfórzase na realización das actividades propostas.     

Esfórzase por manter un clima de traballo adecuado na aula.     

Asiste normalmente a clase con puntualidade.     

OBSERVACIÓNS FINAIS: 
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  PERFIL COMPETENCIAL 

CC Estándares de aprendizaxe da materia de música 

1º curso 

CCL EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

CMCCT EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

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

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

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

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. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación da súa grafía. 
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EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CSC EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

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

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSIEE  

CCEC 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. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

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

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación da súa grafía. 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

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. 

2º curso 

CCL EMB1.4.1 - Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

EMB1.4.2 - Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

CMCCT EMB2.1.1 - Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.3.4 - Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

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

EMB2.4.3 - Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol 
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CD EMB1.1.4 - Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas. 

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

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

EMB1.3.1 - Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.3.2 - Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, 

respectando e valorando os seus respectivos traballos. 

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. 

EMB2.1.2 - Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1 - Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.2 - Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3 - Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

EMB2.3.4 - Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

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. 

EMB2.4.5 - Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CSC EMB1.2.1 - Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.2 - Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, 

respectando e valorando os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.3 - Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais. 

EMB2.1.2 - Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

EMB2.3.1 - Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB3.1.1 - Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 
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EMB3.1.2 - Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSIEE  

CCEC 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 das calidades traballadas. 

EMB1.1.5 - Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 

EMB1.3.1 - Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.3.2 - Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, 

respectando e valorando os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.1 - Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

MB1.4.2 - Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

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. 

EMB1.6.1 - Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 

EMB2.1.1 - Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.1 - Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1 - Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.3.2 - Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.4 - Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

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

EMB2.4.5 - Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

EMB3.1.1 - Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

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

EMB3.2.2 - Coordina 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. 

3º curso 

CCL 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. 

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

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

do contexto.  

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

CD EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes 

e representacións dramáticas.  

CAA EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.  

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

CSC EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

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

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

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

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

CSIEE EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e/ou manexados. 

CCEC 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. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

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

do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

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. 

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. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e/ou manexados. 
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EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes 

e representacións dramáticas. 

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

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

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

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

4º curso 

CCL 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.  

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

do contexto.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.  

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.  

CMCCT EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

CD EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas.  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar tarefas de análise e produción musical. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas.  

CAA EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 
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EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 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. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e manexados.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

MB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

CSC EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

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

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas.  

CSIEE EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas.  

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

CCEC EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  
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EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

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

do contexto.  

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar tarefas de análise e produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e manexados.  

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

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

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

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 
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EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

5º curso 

CCL 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.  

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

do contexto.  

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.  

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes.  

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

electrófonos).  

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado.  

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación.  

CMCCT EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados.  

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

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

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada.  

CD EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico.  

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes.  

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo realizado.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos.  

CAA EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.  
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EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico.  

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas  

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas.  

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. 

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 

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

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, 

individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos ou manexados.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada.  

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado.  

 



53 

 

CSC 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. 

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas.  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

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

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas.  

CSIEE EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada.  

CCEC 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.  

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

do contexto.  

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados.  

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). 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

MB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 
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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. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

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.  

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, 

individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos ou manexados.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

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

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

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

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

6º curso 

CCL EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, 

con capacidade para emitir unha valoración destas.  

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

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  
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CMCCT  

CD EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas.  

CAA EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, 

con capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións 

propias.  

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

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

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e 

cultural.  

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

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

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

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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EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das 

demais persoas.  

CSC EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de 

obras musicais.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e entende a importancia da súa continuidade e o traslado ás 

xeracións futuras.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das 

demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas.  

CSIEE EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións 

propias.  

CCEC EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, 

con capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas como marco de referencia para as creacións 

propias.  

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

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de 

obras musicais.  

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

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.  
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EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e 

cultural.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas.  

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.  

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.  
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  FOLLA DE REXISTRO DE CUALIFICACIÓN GLOBAL 

Esta folla de rexistro incluirá un resumo da evolución e dos resultados acadados polo alumnado en cada unidade didáctica e trimestre de cara a poder 

dispoñer dunha visión global destes. 

ALUMNO/A:                                                                                                                                                         TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

Criterios de cualificación UD 1 UD  2 UD 3 UD  4 UD 5 UD  6 CUALIFICACIÓN 
FINAL 

Coñecementos, capacidades, habilidades e destrezas.                                                            

                                                                                 (60%) 

      

Participación, actitude, comportamento, esforzo, interese 

e ausencia de material.                                            (20%) 

      

Hábitos de traballo e resultado acadado nas tarefas 

integradas a realizar en cada unidade didáctica  

(limpeza, orde, grado no que completa as tarefas...).                 

                                                                                 (20%) 

      

CUALIFICACIÓN   GLOBAL        

 

 

OBSERVACIÓNS 
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12. UNIDADES DIDÁCTICAS E RÚBRICAS ESPECÍFICAS A UTILIZAR EN CADA UNHA DELAS PARA AVALIAR AO ALUMNADO 

12.1. Unidades didácticas para o 1º curso de Educación Primaria 

Unidade didáctica 1: Os trasnos zapateiros Curso: 1º Temporalización: 1º trimestre. Segunda quincena de setembro- outubro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos da unidade Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

e 

j 

B1.1.Calidades do son: timbre, duración, altura 

e intensidade. 

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social 

B1.3.Representación corporal e gráfica de 

sons de diferentes características. 

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas e masculinas. 

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada 

no contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves. 

B1.10. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada. 

B1.11. Elementos da música: tempo e 

dinámica. 

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e de 

escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4.Comunicar utilizando 

un vocabulario adecuado 

ás sensacións e ás 

impresións sentidas na 

audición. 

 

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. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras, así como do 

profesorado. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras 

CCEC 

CAA 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.12. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada. 

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 

Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación. 

B2.4. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e 

melódicas.  

B2.6. Lectura e interpretación de partituras 

breves e sinxelas con grafías non 

convencionais, e de esquemas rítmicos e 

melódicos elementais con notación tradicional. 

B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías 

non convencionais como medio de 

representación da música: pentagrama, clave 

de sol, colocación das notas no pentagrama, 

figuras brancas, negras e silencio de negra.  

B2.8. Utilización da percusión corporal e dos 

instrumentos de pequena percusión como 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

diferentes linguaxes 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando materiais 

como fonte de son. 

B2.2.Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas 

os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

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. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos 

sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con 

identificación da súa grafía. 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 
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recursos para o acompañamento de textos, 

cancións e danzas. 

B2.9. Selección e combinación de obstinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas.   

B3.3. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades sonoras, 

de movemento e 

expresivas do corpo. 

 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

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. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

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

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 



62 

 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as figuras musicais: negra e parella de corcheas. 

 Recoñecer de forma visual e auditiva algún instrumentos musicais (instrumentos de percusión de altura indeterminada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras e corcheas, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA 1 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

j 

b 

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. 

CCEC 

CAA 

 

2,85% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

CCEC  

2,85% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
CCEC 2,85%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 
CCEC 2,85%  

j 

a 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

CCEC 

2,85%  

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras, así como do profesorado. 

CSC 

CCEC 

2,85%  

j 
B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CECC  

2,85% 
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j 

e 

B1.4.Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os  

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

 

2,85% 

 

 

j 

e 

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.  

CCEC 

CAA 

 

2,85% 

 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar 

elementos do son. 

CCEC 2,85%  

 

j 

b 

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. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

2,85% 

 

B2.2.Exercitar as vocalizacións 

e as pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

 

2,85% 

 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

 

 

CAA  

2,85% 
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j 

b 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas rítmicos 

e melódicos coa voz, o corpo, 

os instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

2,85%  

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos 

sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

2,85% 

 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e 

imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

2,85% 

 

 

j 

b 

a 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando 

o movemento corporal coa música. 

CCEC 

CSC 

 

2,85% 

 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas 

compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CCEC 

CSC 

 

3% 

 

         j 
B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas do 

corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
CCEC 2,85%  

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos 

desprazamentos coa música. 

CCEC 2,85%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións. 

CCEC 2,85%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 2: O Nadal dos contos                                            Curso: 1º Temporalización: 1º trimestre. Novembro-decembro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

e 

j 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade. 

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social. 

B1.3. Representación corporal e gráfica de 

sons de diferentes características. 

B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas e 

masculinas.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos 

musicais da aula e da música escoitada e 

interpretada no contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento 

dunha selección de pezas musicais breves. 

B1.10. Comunicación oral das impresións 

que causa a música escoitada. 

B1.11. Elementos da música: tempo e 

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de materiais, 

obxectos, sons e instrumentos 

presentes no contexto natural. 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

B1.4. Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

B1.5. Identificar e expresar a 

través de diferentes linguaxes 

algúns dos elementos dunha 

obra musical (timbre, 

velocidade, intensidade e 

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. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e 

femininas. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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dinámica.  

B1.12. Distinción e representación corporal 

ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  

B1.13. Forma musical: repetición e 

contraste. Identificación da repetición (AA) 

e o contraste (AB) en cancións e obras 

musicais. 

B2.1. Exploración das posibilidades 

sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.  B2.4. 

Interpretación e memorización de ladaíñas 

e cancións ao unísono. 

carácter). 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando 

materiais como fonte de son. 

B2.2. Exercitar as 

vocalizacións e as pronuncias 

interpretando un pequeno 

repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación. 

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.  

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

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

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as figuras musicais: negra e o seu silencio, e 
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parella de corcheas. 

 Recoñecer de forma visual e auditiva algún instrumentos musicais (instrumentos de percusión de altura indeterminada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras e o seu silencio, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA 2 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

 

j 

b 

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. 

CCEC 

CAA 

 

5,45% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

CCEC  

5,45% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
CCEC 5,45%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 
CCEC 5,45%  

 

j 

a 

B1.2. Manter unha actitude 

de respecto e de escoita 

activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

CCEC 

5,5%  

 

j 

B1.3. Coñecer obras curtas 

de distintos estilos e de 

diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CECC  

5,45% 

 

 

 

j 

e 

B1.4.Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os  

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

 

5,45% 
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sentidas na audición. 

 

j 

e 

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.  

CCEC 

CAA 

 

5,45% 

 

 

j 

b 

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. 

 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

5,45% 

 

B2.2.Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

 

CCEC 

CSC 

 

5,45% 

 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 
CAA 5,45%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 3: O esquío preguiceiro Curso: 1º Temporalización: 2º trimestre. Xaneiro-principios de febreiro  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

e 

j 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura e 

intensidade.   

B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons 

do contexto natural e social.  

B1.3. Representación corporal e gráfica de sons 

de diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por descubrir 

os sons do contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas e masculinas.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais da 

aula e da música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves. 

B1.10. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada. 

 

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e de 

escoita activa. 

 B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar 

utilizando un vocabulario 

adecuado ás sensacións e 

ás impresións sentidas na 

audición. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

diferentes linguaxes 

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. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.12. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música escoitada.   

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 

Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da 

voz, o corpo e os obxectos.  

B2.2. Construción de instrumentos musicais 

sinxelos con obxectos de uso cotián. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.  

B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas 

e cancións ao unísono. 

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas.  

B2.6. Lectura e interpretación de partituras 

breves e sinxelas con grafías non convencionais, 

e de esquemas rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional.  

B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías 

non convencionais como medio de 

representación da música: pentagrama, clave de 

sol, colocación das notas no pentagrama, figuras 

brancas, negras e silencio de negra.  

B2.8. Utilización da percusión corporal e dos 

instrumentos de pequena percusión como 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando materiais 

como fonte de son. 

B2.2. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 

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.  

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos 

sinxelos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa 
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recursos para o acompañamento de textos, 

cancións e danzas.  

B2.9. Selección e combinación de obstinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais.  

B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no 

espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores acompañados 

de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas.  

B3.3. Improvisación de movementos en resposta 

a diferentes estímulos sonoros. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

grafía. 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

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. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

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

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 
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 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as figuras musicais: negra, parella de corcheas e 

os seus silencios. 

 Recoñecer de forma visual e auditiva algún instrumentos musicais (instrumentos de percusión de altura indeterminada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  3 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

 

j 

b 

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. 

CCEC 

CAA 

 

3% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente 

estas calidades: son curto, longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo e grave. 

CCEC  

3% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu 

contexto. 

CCEC 3%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para 

a discriminación auditiva destas calidades. 

 3%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 
CCEC 3%  

j 

a 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo 

estudo dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

CCEC 

 

3% 

 

 

j 

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

 

CECC  

3% 
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j 

e 

B1.4.Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os  

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

 

3% 

 

 

j 

e 

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.  

CCEC 

CAA 

 

3% 

 

 

j 

b 

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. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

3% 

 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

 

3% 

 

B2.2.Exercitar as vocalizacións e 

as pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

 

3% 

 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

CAA  

3% 

 

 

j 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas rítmicos e 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

3%  
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b melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais, con identificación da 

súa grafía. 

 

CCEC 

CAA 

 

3% 

 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

3% 

 

j 

b 

a 

 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

CCEC 

CSC 

 

3% 

 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros 

e coas compañeiras, amosando interese e respectando 

as normas e as intervencións das demais persoas. 

 

CCEC 

CSC 

 

3% 

 

 

j 

 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas.  

B3.3. Improvisación de 

movementos en resposta a 

diferentes estímulos sonoros. 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 3%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

CCEC 

 

3% 

 

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 4: A Ratiña Presumida                                            Curso: 1º Temporalización: 2º trimestre. Mediados de febreiro-principios de marzo  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

e 

j 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura e 

intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons do 

contexto natural e social.  

B1.3. Representación corporal e gráfica de sons 

de diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por descubrir 

os sons do contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de 

voces femininas e masculinas.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais da 

aula e da música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves. 

B1.10. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada. 

B1.11. Elementos da música: tempo e dinámica.  

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e de 

escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4.Comunicar utilizando 

un vocabulario adecuado 

ás sensacións e ás 

impresións sentidas na 

audición. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

diferentes linguaxes 

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. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións.  

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.12. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música escoitada.  

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 

Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) 

en cancións e obras musicais. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da 

voz, o corpo e os obxectos. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, respiración, 

dicción e coordinación.   

B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas.  

B2.6. Lectura e interpretación de partituras breves 

e sinxelas con grafías non convencionais, e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais con 

notación tradicional.  

B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías 

non convencionais como medio de representación 

da música: pentagrama, clave de sol, colocación 

das notas no pentagrama, figuras brancas, negras 

e silencio de negra. 

B2.8. Utilización da percusión corporal e dos 

instrumentos de pequena percusión como recursos 

para o acompañamento de textos, cancións e 

danzas.  

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando materiais 

como fonte de son. 

B2.2. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 

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.  

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso 

da respiración. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e 

textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos 

sinxelos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa 

grafía.  
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B2.9. Selección e combinación de obstinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas instrumentais.  

B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: 

mobilización funcional, movementos fundamentais 

de locomoción e deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de 

secuencias sonoras, cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas sinxelas.  

B3.3. Improvisación de movementos en resposta a 

diferentes estímulos sonoros. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades sonoras, 

de movemento e 

expresivas do corpo. 

 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización 

de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

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. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

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

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 
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 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as figuras musicais: negra, parella de corcheas e 

os seus silencios, así como a branca. 

 Recoñecer de forma visual e auditiva algún instrumentos musicais (instrumentos de percusión de altura determinada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras, corcheas e os seus silencios, así como con brancas engadindo a clave de 

sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  4 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

 

j 

b 

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. 

CCEC 

CAA 

 

3,15% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, 

forte, piano, agudo e grave. 

CCEC  

3,15% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
CCEC 3,15%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas calidades. 

 3,15%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 
CCEC 3,15%  

 

j 

a 

B1.2. Manter unha actitude 

de respecto e de escoita 

activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

CCEC 

 

3,15% 

 

 

j 

B1.3. Coñecer obras curtas 

de distintos estilos e de 

diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

 

CECC  

3,15% 

 

 

 



83 

 

 

j 

e 

B1.4.Comunicar utilizando 

un vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os  

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

 

3,15% 

 

 

j 

e 

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.  

CCEC 

CAA 

 

3,15% 

 

 

j 

b 

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. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

3,15% 

 

B2.2.Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

 

3,15% 

 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

 

CAA  

3,15% 
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j 

b 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

3,15%  

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa 

grafía. 

 

CCEC 

CAA 

 

3,15% 

 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

3,15% 

 

j 

b 

a 

 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

CCEC 

CSC 

 

3,15% 

 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e 

coas compañeiras, amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais persoas. 

 

CCEC 

CSC 

 

3,3% 

 

 

j 

 

B3.2. Práctica de xogos 

motores acompañados de 

secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, 

e interpretación de danzas 

sinxelas.  

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores 

nos desprazamentos coa música. 

CCEC 3,15%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para 

a expresión de sentimentos e emocións. 

 

CCEC 

 

3,15% 

 

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 5: A Cincenta                                            Curso: 1º Temporalización: 2º trimestre. Mediados de marzo-principios de abril  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

e 

j 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura 

e intensidade.   

B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons 

do contexto natural e social.  

B1.3. Representación corporal e gráfica de sons 

de diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por 

descubrir os sons do contexto e as súas 

características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas e masculinas.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves. 

 

B1.10. Comunicación oral das impresións que 

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e de 

escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar 

utilizando un vocabulario 

adecuado ás sensacións e 

ás impresións sentidas na 

audición. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

diferentes linguaxes 

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. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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causa a música escoitada. 

B1.11. Elementos da música: tempo e dinámica.  

B1.12. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música escoitada.   

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 

Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da 

voz, o corpo e os obxectos. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.  

B2.4. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e 

melódicas.  

B2.6. Lectura e interpretación de partituras 

breves e sinxelas con grafías non 

convencionais, e de esquemas rítmicos e 

melódicos elementais con notación tradicional.  

B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías 

non convencionais como medio de 

representación da música: pentagrama, clave 

de sol, colocación das notas no pentagrama, 

figuras brancas, negras e silencio de negra. 

B2.8. Utilización da percusión corporal e dos 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando materiais 

como fonte de son. 

B2.2. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 

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. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos 

con brancas, negras e silencio de negra. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos 

sinxelos e efectos sonoros para o 
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instrumentos de pequena percusión como 

recursos para o acompañamento de textos, 

cancións e danzas. 

B2.9. Selección e combinación de obstinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais.  

B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores acompañados 

de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

B3.3. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades sonoras, 

de movemento e 

expresivas do corpo. 

 

 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa 

grafía. 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

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. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

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

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: mi e sol; as figuras musicais: 

negra, parella de corcheas e os seus silencios, así como a branca. 

 Recoñecer de forma visual e auditiva algún instrumentos musicais (instrumentos de percusión de altura determinada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras, corcheas e os seus silencios, así como con brancas engadindo a clave de 

sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  5 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

 

j 

b 

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. 

CCEC 

CAA 

 

2,7% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente 

estas calidades: son curto, longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo e grave. 

CCEC  

2,7% 

 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
CCEC 2,7%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas calidades. 

 2,7%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 
CCEC 2,7%  

j 

a 

B1.2. Manter unha actitude 

de respecto e de escoita 

activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo 

estudo dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

CCEC 

 

2,7% 

 

 

j 

B1.3. Coñecer obras curtas 

de distintos estilos e de 

diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CECC  

2,7% 
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j 

e 

B1.4.Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os  

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

 

2,7% 

 

 

j 

e 

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.  

CCEC 

CAA 

 

3% 

 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para 

representar elementos do son. 

 2,7% 

 

j 

b 

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. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

2,7% 

 

B2.2.Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

 

2,7% 

 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 
CAA 2,7%  

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

 2,7%  
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j 

b 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa voz, 

o corpo, os instrumentos e 

patróns de movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

2,7%  

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, 

negras e silencio de negra. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

 

2,7% 

 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa 

grafía. 

 

CCEC 

CAA 

 

2,7% 

 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

2,7% 

 

j 

b 

a 

 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

CCEC 

CSC 

 

2,7% 

 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e 

coas compañeiras, amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais persoas. 

 

CCEC 

CSC 

 

3% 

 

 B3.2. Práctica de xogos 

motores acompañados de 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores 

nos desprazamentos coa música. 

CCEC 2,7%  
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j 

 

secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas 

sinxelas.  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións. 

 

CCEC 

 

2,7% 

 

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 6: O soldadiño de chumbo                                            Curso: 1º Temporalización: 3º trimestre  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

e 

j 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade.   

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social.  

B1.3. Representación corporal e gráfica de 

sons de diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por 

descubrir os sons do contexto e as súas 

características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas e 

masculinas.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada 

no contexto do alumnado. 

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento 

dunha selección de pezas musicais breves. 

B1.1. Explorar, escoitar 

e describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, 

sons e instrumentos 

presentes no contexto 

natural. 

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e 

de escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar 

utilizando un vocabulario 

adecuado ás sensacións 

e ás impresións sentidas 

na audición. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

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. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo 

estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de 

orquestra, instrumentista e público. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os 

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.10. Comunicación oral das impresións 

que causa a música escoitada. 

B1.11. Elementos da música: tempo e 

dinámica.  

B1.12. Distinción e representación corporal 

ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.   

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. 

Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.  

B2.4. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e 

melódicas.  

B2.6. Lectura e interpretación de partituras 

breves e sinxelas con grafías non 

convencionais, e de esquemas rítmicos e 

melódicos elementais con notación 

tradicional.  

B2.7. Iniciación á notación musical e ás 

grafías non convencionais como medio de 

diferentes linguaxes 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

B2.1. Coñecer e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando materiais 

como fonte de son. 

B2.2. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio 

de cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns 

de movemento. 

suscitou. 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel. 

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. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas 

sobre algunha base dada. 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións 

ao unísono. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 
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representación da música: pentagrama, 

clave de sol, colocación das notas no 

pentagrama, figuras brancas, negras e 

silencio de negra. 

B2.8. Utilización da percusión corporal e dos 

instrumentos de pequena percusión como 

recursos para o acompañamento de textos, 

cancións e danzas. 

B2.9. Selección e combinación de obstinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais.  

B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación 

de danzas sinxelas. B3.3. Improvisación de 

movementos en resposta a diferentes 

estímulos sonoros. 

 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades 

sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

 

 

fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.2. Xoga a preguntaresposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con 

brancas, negras e silencio de negra. 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais, con identificación da 

súa grafía. 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros 

e coas compañeiras, amosando interese e respectando 

as normas e as intervencións das demais persoas. 

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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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; forte 

e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: mi, sol, la e do; as figuras musicais: 

negra, parella de corcheas e os seus silencios, así como a branca. 

 Recoñecer de forma visual e auditiva algún instrumentos musicais (instrumentos de percusión, de vento e de corda). 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras, corcheas e os seus silencios, así como con brancas engadindo a clave de 

sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  6 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

 

j 

b 

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. 

CCEC 

CAA 

 

2,2% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

CCEC  

2,2% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
CCEC 2,2%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas calidades. 

 2,2%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 
CCEC 2,2%  

j 

a 

B1.2. Manter unha actitude 

de respecto e de escoita 

activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

CCEC 

2,2%  

 

j 

B1.3. Coñecer obras curtas 

de distintos estilos e de 

diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

 

CECC 2,2%  
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EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, 

instrumentista e público. 

CECC 2,2%  

 

j 

e 

B1.4.Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os  

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

 

2,2% 

 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao 

seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,2%  

 

j 

e 

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.  

CCEC 

CAA 

 

2,4% 

 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar 

elementos do son. 

CCEC 2,2% 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar 

actividades musicais. 

CD 

CCEC 

2,2%  

 

j 

b 

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. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

2,2% 
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B2.2.Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

 

2,2% 

 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

CCEC 

CAA 

2,2%  

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 
CAA 2,2%  

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

CCEC 

CCL 

CMCCT 

2,2%  

 

j 

b 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os instrumentos 

e patróns de movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

2,2%  

EMB2.3.2. Xoga a preguntaresposta con motivos melódicos e 

rítmicos. 

 

CAA 

CCEC 

CMCCT 

2,2%  

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, 

negras e silencio de negra. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

 

2,4% 

 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos 

sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

2,2% 
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EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e 

imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

 

2,2% 

 

j 

b 

a 

 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando 

o movemento corporal coa música.  

CCEC 

CSC 

 

2,2% 

 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas 

compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CCEC 

CSC 

 

2,4% 

 

 

j 

 

B3.2. Práctica de xogos 

motores acompañados de 

secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas 

sinxelas.  

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos 

desprazamentos coa música. 

CCEC 2,2%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións. 

 

CCEC 

 

2,2% 

 

RESULTADO  
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12.2. Unidades didácticas para o 2º curso de Educación Primaria 

Unidade Didáctica 1: Garavanciño Curso: 2º Temporalización: 1º trimestre. Segunda quincena de setembro- outubro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

e 

j 

k 

o 

 

B1.1. As calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social. B1.3. 

Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

- Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas, masculinas 

e infantís.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada 

no contexto do alumnado.  

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento 

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de materiais, 

obxectos, sons e 

instrumentos presentes no 

contexto natural.  

B1.2. Manter unha actitude 

de respecto e de escoita 

activa. 

B1.3. Coñecer obras curtas 

de distintos estilos e de 

diferente autoría. 

B1.4. Comunicar as 

sensacións e as impresións 

sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario 

adecuado. 

B1.5. Identificar e expresar 

a través de diferentes 

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 das calidades 

traballadas.  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e 

infantís. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras. EMB1.3.2. Coñece 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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dunha selección de pezas musicais breves, 

de culturas e de estilos diferentes.  

B1.9. Audición activa dalgunha peza do 

repertorio tradicional galego.  

B1.10. Identificación das principais 

profesións relacionados coa música e da 

actividade que desenvolven (composición, 

dirección, instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións 

que causa a música escoitada.  

B1.12. Normas básicas de comportamento 

en concertos e outras representacións 

musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, 

andante e allegro), dinámica e carácter.  

B1.14. Distinción e representación corporal 

ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  

B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

B1.16. Identificación da repetición (AA) e o 

contraste (AB) en cancións e obras musicais.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, 

corda e percusión. 

 

linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra 

musical (timbre, velocidade, 

intensidade ou carácter). 

B1.6. Recoñecer e clasificar 

algún instrumento por 

familias instrumentais. 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando distintos 

materiais como fonte de 

son. 

B2.2. Coñecer e manexar a 

frauta doce e algún 

instrumento de aula. 

B2.3. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

as figuras de compositor/ora, director/ora de 

orquestra, instrumentista e público, así como as 

súas funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel.  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

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. 
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B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. B2.2. 

Construción de instrumentos musicais 

sinxelos con obxectos de uso cotián. 

B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 

metalófono. 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.   

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

B2.6. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.   

B2.8. Lectura e interpretación de partituras 

sinxelas con grafías non convencionais e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional. 

B2.9. Notación musical e grafías non 

convencionais como medio de 

representación da música. Colocación 

dalgunha nota no pentagrama.  

B2.10. Utilización da percusión corporal e os 

instrumentos como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e 

danzas.  

B2.11. Selección e combinación de ostinatos 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas 

do corpo. 

 

 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, 

coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas.  

EMB2.4.2. Identifica a preguntaresposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-

melódicos con brancas, negras e silencio de negra, 
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rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes.  

B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos 

e melódicos mediante o procedemento de 

preguntaresposta. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación 

de danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional 

galega. 

B3.4. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

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.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

EMB3.2.2. Coordina 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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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: mi, sol; as figuras musicais: 

negra, parella de corcheas e os seus silencios. 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Recoñecer, identificar e clasificar algúns instrumentos por familias (de percusión: altura indeterminada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  1 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, piano, 

agudo e grave.  

CCEC 

 

1,8%  

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 

seu contexto.  

CCEC 1,8%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas.  

CCEC 

CD 

1,8%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, 

femininas e infantís. 

CCEC 1,8%  

b 

j 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e 

de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

CSC 1,8%  
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d 

j 

o 

 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

1,8%  

e 

j 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, utilizando 

un vocabulario adecuado. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

CCL 

CCEC 

1,8%  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,04%  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 2,04%  

j 
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. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional 

para representar elementos do son. 

CCEC 1,8%  

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 

sinxelas para realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

1,8%  

 

j 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

 

CCEC 

2,04%  

 

j 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

CMCCT 1,8%  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

1,8%  

B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce e 

algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 

2,04%  

 

j 

k 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso 

da respiración.  

CAA 1,8%  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

1,8%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CMCCT 

1,8%  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

CCEC 1,8%  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

2,04%  

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. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización 

de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

1,8%  
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b 

d 

j 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSC 2,04%  

j 

o 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

CCEC 1,8%  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 

e inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 1,8%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

CCEC 1,8%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 2: Conto de Nadal Curso: 2º Temporalización: 1º trimestre. Novembro-decembro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

e 

j 

k 

o 

 

B1.1. As calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social. B1.3. 

Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

- Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas, masculinas e infantís.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada 

no contexto do alumnado.  

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves, de 

culturas e de estilos diferentes.  

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de materiais, 

obxectos, sons e 

instrumentos presentes no 

contexto natural.  

B1.2. Manter unha actitude 

de respecto e de escoita 

activa. 

B1.3. Coñecer obras curtas 

de distintos estilos e de 

diferente autoría. 

B1.4. Comunicar as 

sensacións e as impresións 

sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario 

adecuado. 

B1.5. Identificar e expresar 

a través de diferentes 

linguaxes algúns dos 

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 das 

calidades traballadas.  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas 

e infantís. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.9. Audición activa dalgunha peza do 

repertorio tradicional galego.  

B1.10. Identificación das principais profesións 

relacionados coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, dirección, 

instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada.  

B1.12. Normas básicas de comportamento en 

concertos e outras representacións musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, 

andante e allegro), dinámica e carácter.  

B1.14. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  

B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

B1.16. Identificación da repetición (AA) e o 

contraste (AB) en cancións e obras musicais.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, 

corda e percusión. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. B2.2. 

Construción de instrumentos musicais sinxelos 

con obxectos de uso cotián. 

elementos dunha obra 

musical (timbre, velocidade, 

intensidade ou carácter). 

B1.6. Recoñecer e clasificar 

algún instrumento por 

familias instrumentais. 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando distintos 

materiais como fonte de 

son. 

B2.2. Coñecer e manexar a 

frauta doce e algún 

instrumento de aula. 

B2.3. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 

director/ora de orquestra, instrumentista e 

público, así como as súas funcións, respectando 

e valorando os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel.  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

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. 
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B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 

metalófono. 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.   

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

B2.6. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.   

B2.8. Lectura e interpretación de partituras 

sinxelas con grafías non convencionais e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional. 

B2.9. Notación musical e grafías non 

convencionais como medio de representación 

da música. Colocación dalgunha nota no 

pentagrama.  

B2.10. Utilización da percusión corporal e os 

instrumentos como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e 

danzas.  

B2.11. Selección e combinación de ostinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas 

do corpo. 

 

 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, 

coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas.  

EMB2.4.2. Identifica a preguntaresposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio 
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instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes.  

B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos mediante o procedemento de 

preguntaresposta. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional 

galega. 

B3.4. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

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.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

EMB3.2.2. Coordina 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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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: do,  mi, sol; as figuras 

musicais: negra, parella de corcheas e os seus silencios. 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Recoñecer, identificar e clasificar algúns instrumentos por familias (de vento). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  2 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

 

1,8% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, piano, 

agudo e grave.  

CCEC 

 

 

1,8% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 

seu contexto.  

CCEC 1,8%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas.  

CCEC 

CD 

1,8%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, 

femininas e infantís. 

CCEC 1,8%  

b 

j 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e 

de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

CSC 1,8%  
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d 

j 

o 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

1,8%  

e 

j 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

CCL 

CCEC 

1,8%  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,04%  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 2,04%  

j 
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. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional 

para representar elementos do son. 

CCEC 1,8%  

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 

sinxelas para realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

1,8%  

 

j 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

 

CCEC 

2,04%  

 

j 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

CMCCT 1,8%  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

1,8%  

B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce e 

algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 

2,04%  

 

j 

k 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso 

da respiración.  

CAA 1,8%  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

1,8%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CMCCT 

1,8%  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

CCEC 1,8%  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

2,04%  

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. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización 

de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

1,8%  
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b 

d 

j 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSC 2,04%  

j 

o 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

CCEC 1,8%  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 

e inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 1,8%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

CCEC 1,8%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 3: Pedriño, o boneco de neve Curso: 2º Temporalización: 2º trimestre. Xaneiro-principios de febreiro  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

e 

j 

k 

o 

 

B1.1. As calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social. B1.3. 

Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

- Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas, masculinas e infantís.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada 

no contexto do alumnado.  

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves, de 

culturas e de estilos diferentes.  

B1.1. Explorar, escoitar 

e describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, 

sons e instrumentos 

presentes no contexto 

natural.  

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e 

de escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar as 

sensacións e as 

impresións sentidas na 

audición, utilizando un 

vocabulario adecuado. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

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 das calidades 

traballadas.  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e 

infantís. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.9. Audición activa dalgunha peza do 

repertorio tradicional galego.  

B1.10. Identificación das principais profesións 

relacionados coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, dirección, 

instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada.  

B1.12. Normas básicas de comportamento en 

concertos e outras representacións musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, 

andante e allegro), dinámica e carácter.  

B1.14. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  

B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

B1.16. Identificación da repetición (AA) e o 

contraste (AB) en cancións e obras musicais.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, 

corda e percusión. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. B2.2. 

Construción de instrumentos musicais sinxelos 

con obxectos de uso cotián. 

diferentes linguaxes 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade ou carácter). 

B1.6. Recoñecer e 

clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

B2.1. Coñecer e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando distintos 

materiais como fonte de 

son. 

B2.2. Coñecer e 

manexar a frauta doce e 

algún instrumento de 

aula. 

B2.3. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 

director/ora de orquestra, instrumentista e público, 

así como as súas funcións, respectando e valorando 

os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas 

os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel.  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

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. 

 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 
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B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 

metalófono. 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.   

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

B2.6. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.   

B2.8. Lectura e interpretación de partituras 

sinxelas con grafías non convencionais e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional. 

B2.9. Notación musical e grafías non 

convencionais como medio de representación 

da música. Colocación dalgunha nota no 

pentagrama.  

B2.10. Utilización da percusión corporal e os 

instrumentos como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e 

danzas.  

B2.11. Selección e combinación de ostinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 

de cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns 

de movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades 

sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

 

 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, 

coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas.  

EMB2.4.2. Identifica a preguntaresposta 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.  
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instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes.  

B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos mediante o procedemento de 

preguntaresposta. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional 

galega. 

B3.4. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

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.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

EMB3.2.2. Coordina 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. 

Obxectivos  Representar graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 
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aprendizaxe  Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: do, mi, sol, si; as figuras 

musicais: branca, negra, parella de corcheas e os seus silencios. 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Recoñecer, identificar e clasificar algúns instrumentos por familias (de percusión: altura determinada e indeterminada, de corda e de 

vento). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  3 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

 

1,8% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, piano, 

agudo e grave.  

CCEC 

 

 

1,8% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 

seu contexto.  

CCEC 1,8%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas.  

CCEC 

CD 

1,8%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, 

femininas e infantís. 

CCEC 1,8%  

b 

j 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e de 

escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

CSC 1,8%  
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d 

j 

o 

 

 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

1,8%  

e 

j 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, utilizando 

un vocabulario adecuado. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

CCL 

CCEC 

1,8%  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,04%  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 2,04%  

j 
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. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional 

para representar elementos do son. 

CCEC 1,8%  

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 

sinxelas para realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

1,8%  

 

j 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

 

CCEC 

2,04%  

 

j 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

CMCCT 1,8%  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

1,8%  

B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce e 

algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 

2,04%  

 

j 

k 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e practicando 

a improvisación. 

 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso 

da respiración.  

CAA 1,8%  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

1,8%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CMCCT 

1,8%  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

CCEC 1,8%  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

2,04%  

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. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización 

de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

1,8%  
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b 

d 

j 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSC 2,04%  

j 

o 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

CCEC 1,8%  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 

e inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 1,8%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

CCEC 1,8%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 4: A galiña poñedora Curso: 2º Temporalización: 2º trimestre. Mediados de febreiro- principios marzo  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

e 

j 

k 

o 

 

B1.1. As calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social. B1.3. 

Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

- Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas, masculinas e infantís.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada 

no contexto do alumnado.  

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves, de 

culturas e de estilos diferentes.  

B1.1. Explorar, escoitar 

e describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, 

sons e instrumentos 

presentes no contexto 

natural.  

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e 

de escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar as 

sensacións e as 

impresións sentidas na 

audición, utilizando un 

vocabulario adecuado. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

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 das calidades 

traballadas.  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e 

infantís. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras. EMB1.3.2. Coñece 

as figuras de compositor/ora, director/ora de 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.9. Audición activa dalgunha peza do 

repertorio tradicional galego.  

B1.10. Identificación das principais profesións 

relacionados coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, dirección, 

instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada.  

B1.12. Normas básicas de comportamento en 

concertos e outras representacións musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, 

andante e allegro), dinámica e carácter.  

B1.14. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  

B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

B1.16. Identificación da repetición (AA) e o 

contraste (AB) en cancións e obras musicais.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, 

corda e percusión. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

da voz, o corpo e os obxectos. B2.2. 

Construción de instrumentos musicais sinxelos 

con obxectos de uso cotián. 

diferentes linguaxes 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade ou carácter). 

B1.6. Recoñecer e 

clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

B2.1. Coñecer e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando distintos 

materiais como fonte de 

son. 

B2.2. Coñecer e 

manexar a frauta doce e 

algún instrumento de 

aula. 

B2.3. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio 

orquestra, instrumentista e público, así como as 

súas funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas 

os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel.  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

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. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 
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B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 

metalófono. 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.   

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

B2.6. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.   

B2.8. Lectura e interpretación de partituras 

sinxelas con grafías non convencionais e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional. 

B2.9. Notación musical e grafías non 

convencionais como medio de representación 

da música. Colocación dalgunha nota no 

pentagrama.  

B2.10. Utilización da percusión corporal e os 

instrumentos como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e 

danzas.  

B2.11. Selección e combinación de ostinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 

de cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns 

de movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades 

sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, 

coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas.  

EMB2.4.2. Identifica a preguntaresposta 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.  
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instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes.  

B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos mediante o procedemento de 

preguntaresposta. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional 

galega. 

B3.4. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

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.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

EMB3.2.2. Coordina 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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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: do, mi, sol, si; as figuras 

musicais: branca, negra, parella de corcheas e os seus silencios. 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Recoñecer, identificar e clasificar algúns instrumentos por familias (de percusión: altura determinada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  4 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

 

1,8% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 

grave.  

CCEC 

 

 

1,8% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu 

contexto.  

CCEC 1,8%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos 

para a discriminación auditiva das calidades 

traballadas.  

CCEC 

CD 

1,8%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e 

infantís. 

CCEC 1,8%  

b 

j 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo 

estudo dos sons e a escoita das audicións. 

 

CSC 1,8%  
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d 

j 

o 

 

 

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 

director/ora de orquestra, instrumentista e público, así 

como as súas funcións, respectando e valorando os 

seus respectivos traballos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

1,8%  

e 

j 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas 

os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos 

que suscitou.  

CCL 

CCEC 

1,8%  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,04%  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 2,04%  

j 
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. 

 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para 

representar elementos do son. 

CCEC 1,8%  

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas 

para realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

1,8%  

 

j 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, 

e clasifícaos por familias. 

 

 

CCEC 

2,04%  

 

j 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais do 

corpo e doutros obxectos, 

manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  
CMCCT 1,8%  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais 

de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

1,8%  

B2.2. Coñecer e manexar a frauta 

doce e algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento melódico 

ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e 

dos instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 

2,04%  

 

j 

k 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación. 

 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

CAA 1,8%  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

1,8%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CMCCT 

1,8%  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos.  

CCEC 1,8%  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-

melódicos con brancas, negras e silencio de negra, 

engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

2,04%  

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. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

CCEC 

CAA 

1,8%  
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b 

d 

j 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando interese 

e respectando as normas e as intervencións das 

demais persoas. 

CSC 2,04%  

j 

o 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas do corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

CCEC 1,8%  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 1,8%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

CCEC 1,8%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 5: A serpe e o arco da vella Curso: 2º Temporalización: 2º trimestre. Mediados de marzo-principios de abril  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

e 

j 

k 

o 

 

B1.1. As calidades do son: timbre, duración, 

altura e intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons 

do contexto natural e social. B1.3. 

Representación corporal e gráfica de sons de 

diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

- Curiosidade por descubrir os sons do contexto 

e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación 

de voces femininas, masculinas e infantís.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos musicais 

da aula e da música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado.  

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha 

selección de pezas musicais breves, de culturas 

e de estilos diferentes.  

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes 

no contexto natural.  

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e de 

escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar as 

sensacións e as 

impresións sentidas na 

audición, utilizando un 

vocabulario adecuado. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

diferentes linguaxes 

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 das 

calidades traballadas.  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas 

e infantís. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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B1.9. Audición activa dalgunha peza do 

repertorio tradicional galego.  

B1.10. Identificación das principais profesións 

relacionados coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, dirección, 

instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións que 

causa a música escoitada.  

B1.12. Normas básicas de comportamento en 

concertos e outras representacións musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, 

andante e allegro), dinámica e carácter.  

B1.14. Distinción e representación corporal ou 

gráfica dalgúns elementos da música escoitada.  

B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

B1.16. Identificación da repetición (AA) e o 

contraste (AB) en cancións e obras musicais.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, corda 

e percusión. 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da 

voz, o corpo e os obxectos. B2.2. Construción 

de instrumentos musicais sinxelos con obxectos 

de uso cotián. 

B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade ou carácter). 

B1.6. Recoñecer e 

clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando distintos 

materiais como fonte de 

son. 

B2.2. Coñecer e manexar 

a frauta doce e algún 

instrumento de aula. 

B2.3. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

director/ora de orquestra, instrumentista e 

público, así como as súas funcións, respectando 

e valorando os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel.  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

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. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 
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metalófono. 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.   

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

B2.6. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.   

B2.8. Lectura e interpretación de partituras 

sinxelas con grafías non convencionais e de 

esquemas rítmicos e melódicos elementais con 

notación tradicional. 

B2.9. Notación musical e grafías non 

convencionais como medio de representación 

da música. Colocación dalgunha nota no 

pentagrama.  

B2.10. Utilización da percusión corporal e os 

instrumentos como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e danzas.  

B2.11. Selección e combinación de ostinatos 

rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes.  

improvisación. 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades sonoras, 

de movemento e 

expresivas do corpo. 

 

 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, 

coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas.  

EMB2.4.2. Identifica a preguntaresposta 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.  
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B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos mediante o procedemento de 

preguntaresposta. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores acompañados 

de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional 

galega. 

B3.4. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

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.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

EMB3.2.2. Coordina 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. 



145 

 

Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e lento; 

forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: do, mi, fa, sol, si; as figuras 

musicais: branca, negra, parella de corcheas e os seus silencios. 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Recoñecer, identificar e clasificar algúns instrumentos por familias (de percusión: altura determinada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores e 

inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  5 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

 

1,8% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, piano, 

agudo e grave.  

CCEC 

 

 

1,8% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 

seu contexto.  

CCEC 1,8%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas.  

CCEC 

CD 

1,8%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, 

femininas e infantís. 

CCEC 

 

1,8%  

b 

j 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e 

de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

CSC 1,8%  



147 

 

d 

j 

o 

 

 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

1,8%  

e 

j 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, utilizando 

un vocabulario adecuado. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

CCL 

CCEC 

1,8%  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,04%  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 2,04%  

j 
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. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional 

para representar elementos do son. 

CCEC 1,8%  

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 

sinxelas para realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

1,8%  

 

j 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

 

 

CCEC 

2,04%  

 

j 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

CMCCT 1,8%  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

1,8%  

B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce e 

algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 

2,04%  

 

j 

k 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso 

da respiración.  

CAA 1,8%  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

1,8%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CMCCT 

1,8%  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

CCEC 1,8%  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

2,04%  

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. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización 

de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

1,8%  
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b 

d 

j 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSC 2,04%  

j 

o 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

CCEC 1,8%  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 

e inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 1,8%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións. 

CCEC 1,8%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 6: Os nós da rede Curso: 2º Temporalización: 3º trimestre  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

e 

j 

k 

o 

 

B1.1. As calidades do son: timbre, 

duración, altura e intensidade.  

B1.2. Identificación de trazos distintivos de 

sons do contexto natural e social. B1.3. 

Representación corporal e gráfica de sons 

de diferentes características.  

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

- Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características.  

B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas, 

masculinas e infantís.  

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e 

denominación dalgúns instrumentos 

musicais da aula e da música escoitada e 

interpretada no contexto do alumnado.  

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.8. Audición activa e recoñecemento 

dunha selección de pezas musicais 

B1.1. Explorar, escoitar 

e describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, 

sons e instrumentos 

presentes no contexto 

natural.  

B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e 

de escoita activa. 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

B1.4. Comunicar as 

sensacións e as 

impresións sentidas na 

audición, utilizando un 

vocabulario adecuado. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

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 das 

calidades traballadas.  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas 

e infantís. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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breves, de culturas e de estilos diferentes.  

B1.9. Audición activa dalgunha peza do 

repertorio tradicional galego.  

B1.10. Identificación das principais 

profesións relacionados coa música e da 

actividade que desenvolven (composición, 

dirección, instrumentista e público). 

B1.11. Comunicación oral das impresións 

que causa a música escoitada.  

B1.12. Normas básicas de 

comportamento en concertos e outras 

representacións musicais. 

B1.13. Elementos da música: tempo 

(adagio, andante e allegro), dinámica e 

carácter.  

B1.14. Distinción e representación 

corporal ou gráfica dalgúns elementos da 

música escoitada.  

B1.15. Forma musical: repetición e 

contraste. 

B1.16. Identificación da repetición (AA) e 

o contraste (AB) en cancións e obras 

musicais.  

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.18. As familias de instrumentos: vento, 

diferentes linguaxes 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade ou carácter). 

B1.6. Recoñecer e 

clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

B2.1. Coñecer e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando distintos 

materiais como fonte de 

son. 

B2.2. Coñecer e 

manexar a frauta doce e 

algún instrumento de 

aula. 

B2.3. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 

director/ora de orquestra, instrumentista e 

público, así como as súas funcións, respectando 

e valorando os seus respectivos traballos. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel.  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

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. 
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corda e percusión. 

B2.1. Exploración das posibilidades 

sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 

B2.2. Construción de instrumentos 

musicais sinxelos con obxectos de uso 

cotián. 

B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e 

o metalófono. 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación.   

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

B2.6. Interpretación e memorización de 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas.   

B2.8. Lectura e interpretación de 

partituras sinxelas con grafías non 

convencionais e de esquemas rítmicos e 

melódicos elementais con notación 

tradicional. 

B2.9. Notación musical e grafías non 

convencionais como medio de 

representación da música. Colocación 

dalgunha nota no pentagrama.  

B2.10. Utilización da percusión corporal e 

os instrumentos como recursos para o 

de cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns 

de movemento. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades 

sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

 

 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, 

coa frauta e dos instrumentos da aula. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración.  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas.  

EMB2.4.2. Identifica a preguntaresposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio 
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acompañamento de textos, cancións e 

danzas.  

B2.11. Selección e combinación de 

ostinatos rítmicos e efectos sonoros para 

o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos breves 

e imaxes.  

B2.13. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos mediante o 

procedemento de preguntaresposta. 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción 

e deseños no espazo. 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional 

galega. 

B3.4. Improvisación de movementos en 

resposta a diferentes estímulos sonoros. 

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.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa 

grafía. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros.  

EMB3.2.2. Coordina 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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Obxectivos 

aprendizaxe 

 Representar graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 

grave. 

 Coñecer, identificar e representar elementos básicos da linguaxe musical: pulsación; compás: 2/4; acento; longo e curto; rápido e 

lento; forte e piano; son e silencio; agudo e grave; pentagrama (liñas e espazos); clave de sol; as notas musicais: do, re, mi, fa, sol, 

la, si; as figuras musicais: branca, negra, parella de corcheas e os seus silencios. 

 Explorar e identificar as calidades sonoras no corpo, nos instrumentos, nos obxectos, nos animais e na voz. 

 Coñecer algunhas persoas compositoras e relacionándoas coas súas obras. 

 Coñecer as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando 

e valorando os seus respectivos traballos. 

 Representar mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

 Empregar vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

 Recoñecer, identificar e clasificar algúns instrumentos por familias (de percusión: altura determinada). 

 Interpretar individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas cos instrumentos da aula. 

 Realizar pequenas improvisacións rítmicas e melódicas sobre algunha base dada. 

 Ler e interpretar con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

 Ler e crear pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras, corcheas e os seus silencios, engadindo a clave de sol. 

 Elixir e combinar sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

 Realizar pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música, coordinando as extremidades superiores 

e inferiores, interactuando adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e 

as intervencións das demais persoas. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada 

realización das actividade musicais propostas.  
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  6 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

 

1,8% 

 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave.  

CCEC 

 

 

1,8% 

 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 

seu contexto.  

CCEC 1,8%  

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas.  

CCEC 

CD 

1,8%  

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, 

femininas e infantís. 

CCEC 1,8%  

b 

j 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e 

de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

CSC 1,8%  
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d 

j 

o 

 

 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

1,8%  

e 

j 

B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha audición 

e os sentimentos que suscitou.  

CCL 

CCEC 

1,8%  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

2,04%  

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 2,04%  

j 
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. 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional 

para representar elementos do son. 

CCEC 1,8%  

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 

sinxelas para realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

1,8%  

 

j 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

 

CCEC 

2,04%  

 

j 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

CMCCT 1,8%  

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

CSC 

CAA 

1,8%  

B2.2. Coñecer e manexar a frauta doce e 

algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 

2,04%  

 

j 

k 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

 

CCEC 

CAA 

2,04%  
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EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso 

da respiración.  

CAA 1,8%  

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

1,8%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CMCCT 

1,8%  

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con 

motivos melódicos e rítmicos.  

CCEC 1,8%  

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

2,04%  

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. 

CCEC 

CAA 

1,8%  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a sonorización 

de situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

1,8%  
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b 

d 

j 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música.  

CCEC 

CSC 

2,04%  

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

CSC 2,04%  

j 

o 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo. 

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a 

estímulos sonoros.  

CCEC 1,8%  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 

e inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC 1,8%  

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos 

e emocións. 

CCEC 1,8%  

RESULTADO  
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12.3. Unidades didácticas para o 3º curso de Educación Primaria 

Unidade Didáctica 1: O bosque enfeitizado Curso: 3º Temporalización: 1º trimestre. Segunda quincena de setembro- outubro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  

B1.4. Audición de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de comportamento 

durante a audición de música e na 

asistencia a representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e 

timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: forte, piano e mezzoforte.  

B1.10. Compases binarios e ternarios. 

B1.11. Recoñecemento e identificación 

das partes dunha peza musical. Formas 

musicais binarias e ternarias. 

B2.1. Lectura e interpretación de pezas 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras 

culturas.  

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto.  

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e describir 

os elementos que as 

compoñen.  

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.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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instrumentais e cancións sinxelas de 

maneira colectiva, con ou sen 

acompañamento, con distintos tipos de 

grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala 

de DO sen alteracións.  

B2.3. Iniciación aos instrumentos de 

placas Orff en acompañamentos de pezas 

sinxelas. 

B2.4. Rexistro da música creada na aula 

mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

B2.5. Dobre barra e DC. 

B2.6. Ditados rítmicos con grafías de 

negra, branca, redonda e corchea, e os 

seus silencios.  

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos 

e melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais 

sinxelas a partir de elementos dados. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal.  

 

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. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas sinxelas 

entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un 

produto musical propio 

individual ou grupal. B3.1.

 Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal 

e a danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de danzas 

propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

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. 

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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo.  
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B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais breves e 

de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos  e 

emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Expresar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición e interpretación dunha peza musical. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Identificar, respetar e tomar conciencia da relevancia da existencia das manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así 

como de diversos estilos e épocas da historia da música. 

 Analizar, identificar e describir algunas das características e elementos musicais presentes nas manifestacións musicais abordadas na 

aula: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, 

decrescendo), agrupacións vocais e instrumentais (orquesta e banda), instrumentos musicais (instrumentos de percusión, de vento e de 

corda), formas musicais (primaria), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios) e notas musicais (si, la, sol). 

 Utilizar de xeito correcto os elementos da linguaxe musical abordados para a interpretación de obras: pulso, tempo, matices, figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios), notas musicais (si, la, sol), clave de sol e pentagrama. 

 Relacionar os elementos existentes nas pezas musicais escoitadas co representado nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 Interpretar pezas musicais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

 Crear unha peza musical sinxela mediante o emprego de instrumentos musicais ou outros recursos a partir da selección, acombinación e a 

organización dunha serie de elementos dados e coñecidos previamente. 
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 Utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que correspondan coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela (primaria). 

 Tomar conciencia dos erros cometidos para aprender destes e amosar interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Gozar coas actividades musicais realizadas na aula. 

 Manter unha adecuada postura corporal durante a realiación das danzas e coreografías propostas na aula. 

Centro de 

interese 

 Día Mundial da alimentación 

 Día Internacional da biblioteca. 

 Samaín. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  1 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

 

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.  

CCL 

CCEC 

3,5%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

3,5%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en en audicións e representacións 

musicais.  

CSC 3,6%  

j 
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 

CMCCT 

3,6%  

j 

 

 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

CCEC 

CAA 

 

3,5%  
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j 
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.  

CCEC 

CAA 

3,5%  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e presenta graficamente a súa estrutura.  

CCEC 

CAA 

3,5%  

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada. 

CCEC 

CAA 

CCL 

3,5%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

3,6%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,6%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento.  

CCEC 

CSC 

3,5%  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. 

 

CAA 3,5%  
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j 

b 

B2.2. Explorar estruturas musicais 

e seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio individual ou grupal.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados.  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

3,5%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

CSC 3,6%  

j 

 
 
 
 
 
 

 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos  e 

emocións, e como forma de interacción social. 

CCEC 

CAA 

3,5%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,5%  

d 

j 

o 

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. 

CCEC 

CSC 

3,5%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 2: Cantamos contra a violencia Curso: 3º Temporalización: 1º trimestre. Novembro-decembro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  

B1.3. Interese polo repertorio tradicional de 

Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras. 

B1.4. Audición de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de comportamento 

durante a audición de música e na asistencia 

a representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: forte, piano e mezzoforte.  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, 

dúo, trío e coro).  

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas.  

B1.2. Identificar e 

describir as características 

de elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto.  

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen.  

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.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, 

e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  

  

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B1.10. Compases binarios e ternarios. 

B1.11. Recoñecemento e identificación das 

partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias e ternarias. 

B2.1. Lectura e interpretación de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con 

distintos tipos de grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de 

DO sen alteracións.  

B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas 

Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 

B2.4. Rexistro da música creada na aula 

mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

B2.5. Dobre barra e DC. 

B2.6. Ditados rítmicos con grafías de negra, 

branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios.  

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais 

sinxelas a partir de elementos dados. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

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. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio individual ou 

grupal.  

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

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. 

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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  
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instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Iniciación á interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo.  

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos  e 

emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas.  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Expresar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición e interpretación dunha peza musical. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Identificar, respetar e tomar conciencia da relevancia da existencia das manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así 

como de diversos estilos e épocas da historia da música. 

 Analizar, identificar e describir algunas das características e elementos musicais presentes nas manifestacións musicais abordadas na 

aula: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, 

decrescendo), voces graves e agudas, agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, trío e coro), instrumentos musicais (instrumentos 

de percusión, de vento e de corda), formas musicais (binarias e ternarias), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus 
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silencios) e notas musicais (si, la, sol, fa, mi). 

 Utilizar de xeito correcto os elementos da linguaxe musical abordados para a interpretación de obras: pulso, tempo, matices, figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios), notas musicais (si, la, sol, fa, mi), clave de sol e pentagrama. 

 Relacionar os elementos existentes nas pezas musicais escoitadas co representado nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 Interpretar pezas musicais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

 Crear unha peza musical sinxela mediante o emprego de instrumentos musicais ou outros recursos a partir da selección, acombinación e a 

organización dunha serie de elementos dados e coñecidos previamente. 

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

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que correspondan coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela (binaria e ternaria). 

 Tomar conciencia dos erros cometidos para aprender destes e amosar interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Gozar coas actividades musicais realizadas na aula. 

 Manter unha adecuada postura corporal durante a realiación das danzas e coreografías propostas na aula. 

Centro de 

interese 

 Magosto. 

 Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Nadal. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  2 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

 

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.  

CCL 

CCEC 

3%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle 

provoca a audición dunha peza musical.  

CCL 

CCEC 

3%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

cumpre as normas de comportamento en 

en audicións e representacións musicais.  

CSC 3%  

EMB1.1.4. Identifica manifestacións 

artísticas propias de Galicia. 

CCEC 

CAA 

3%  

j 
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 

CMCCT 

3%  

j 

 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais 

sinxelas e describir os elementos que as compoñen.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais.  

CCEC 

CAA 

3%  
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 EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCEC 

CAA 

3%  

 

j 
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.  

CCEC 

CAA 

3%  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha 

peza musical sinxela e presenta 

graficamente a súa estrutura.  

CCEC 

CAA 

3%  

EMB1.4.3. Representa graficamente, 

con linguaxe convencional ou non, os 

trazos característicos da música 

escoitada. 

CCEC 

CAA 

CCL 

3%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

3%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías e ritmos 

sinxelos.  

 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3%  
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EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen 

acompañamento.  

CCEC 

CSC 

3%  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos 

erros cometidos e amosa interese por 

mellorar. 

CAA 3%  

j 

b 

B2.2. Explorar estruturas musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear 

un produto musical propio individual ou grupal.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical 

sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

3%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo individual e 

colectivo.  

CSC 3%  

j 

 
 
 
 
 
 

 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas 

que ofrecen a expresión corporal e a danza. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo 

como instrumento para a expresión de 

sentimentos  e emocións, e como forma 

de interacción social. 

 

 

CCEC 

CAA 

3%  
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EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha 

obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3%  

d 

j 

o 

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. 

CCEC 

CSC 

3%  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e 

goza interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

CCEC 

CSC 

3%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 3: O Jazz-blues da paz Curso: 3º Temporalización: 2º trimestre. Xaneiro- principios de febreiro  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  

B1.4. Audición de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de comportamento 

durante a audición de música e na 

asistencia a representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: forte, piano e mezzoforte.  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, 

dúo, trío e coro).  

B1.10. Compases binarios e ternarios. 

B1.11. Recoñecemento e identificación das 

partes dunha peza musical. Formas 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas.  

B1.2. Identificar e 

describir as características 

de elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto.  

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen.  

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.  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e representacións 

musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais.   

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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musicais binarias e ternarias. 

B2.1. Lectura e interpretación de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas de 

maneira colectiva, con ou sen 

acompañamento, con distintos tipos de 

grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de 

DO sen alteracións.  

B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas 

Orff en acompañamentos de pezas 

sinxelas. 

B2.4. Rexistro da música creada na aula 

mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

B2.5. Dobre barra e DC. 

B2.6. Ditados rítmicos con grafías de 

negra, branca, redonda e corchea, e os 

seus silencios.  

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos 

e melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais 

sinxelas a partir de elementos dados. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

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. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio individual ou 

grupal.  

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

 

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. 

 

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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  
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B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos  e 

emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria 

e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Expresar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición e interpretación dunha peza musical. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Identificar, respetar e tomar conciencia da relevancia da existencia das manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así 

como de diversos estilos e épocas da historia da música. 

 Analizar, identificar e describir algunas das características e elementos musicais presentes nas manifestacións musicais abordadas na 

aula: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, 

decrescendo), voces graves e agudas, instrumentos musicais (percusión, corda e vento), agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, 

trío e coro), formas musicais (rondó), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios) e notas musicais (si, la, sol, fa, 

mi, re, do). 

 Utilizar de xeito correcto os elementos da linguaxe musical abordados para a interpretación de obras: pulso, tempo, matices, figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios), notas musicais (si, la, sol, fa, mi, re, do), clave de sol e pentagrama. 

 Relacionar os elementos existentes nas pezas musicais escoitadas co representado nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 Interpretar pezas musicais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 
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 Crear unha peza musical sinxela mediante o emprego de instrumentos musicais ou outros recursos a partir da selección, acombinación e a 

organización dunha serie de elementos dados e coñecidos previamente. 

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

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que correspondan coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela (rondó). 

 Tomar conciencia dos erros cometidos para aprender destes e amosar interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Gozar coas actividades musicais realizadas na aula. 

 Manter unha adecuada postura corporal durante a realiación das danzas e coreografías propostas na aula. 

Centro de 

interese 

 Día da Paz. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  3 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

 

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.  

CCL 

CCEC 

3,3%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

3,3%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en en audicións e representacións 

musicais.  

CSC 3.4%  

j 
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 

CMCCT 

3,3%  

j 

 

 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais.  

CCEC 

CAA 

3,3%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCEC 

CAA 

3,3%  
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j 
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.  

CCEC 

CAA 

3,3%  

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e presenta graficamente a súa estrutura.  

CCEC 

CAA 

3,3%  

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada. 

CCEC 

CAA 

CCL 

3,3%  

b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

3.4%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3.4%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento.  

CCEC 

CSC 

3.4%  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. 

CAA 3,3%  

j 

b 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais dentro 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados.  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

3,3%  
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de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio 

individual ou grupal.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

CSC 3.4%  

j 

 
 
 
 
 
 

 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e a 

danza. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos  e emocións, e como 

forma de interacción social. 

CCEC 

CAA 

3,3%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,3%  

d 

j 

o 

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. 

CCEC 

CSC 

3.4%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 4: Rockalenando pola igualdade Curso: 3º Temporalización: 2º trimestre. Febreiro- principios de marzo  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  

B1.4. Audición de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de comportamento 

durante a audición de música e na asistencia 

a representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: forte, piano e mezzoforte.  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, 

dúo, trío e coro).  

B2.1. Lectura e interpretación de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas.  

B1.2. Identificar e 

describir as características 

de elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto.  

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen.  

 

 

 

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. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, 

e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe 

musical traballada para a interpretación de obras.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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distintos tipos de grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de 

DO sen alteracións.  

B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas 

Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 

B2.4. Rexistro da música creada na aula 

mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

B2.6. Ditados rítmicos con grafías de negra, 

branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios.  

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais 

sinxelas a partir de elementos dados. 

B2.10. Recreación musical e sonorización 

dun texto oral ou escrito.   

B2.11. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas usando 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

B2.12. Construción dun instrumento. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

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. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio individual ou 

grupal.  

B2.3. Explorar e utilizar 

as posibilidades sonoras e 

expresivas de diversos 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 

sinxelas e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal 

ou similar a un existente.  

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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B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Expresar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición e interpretación dunha peza musical. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Identificar, respetar e tomar conciencia da relevancia da existencia das manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así 

como de diversos estilos e épocas da historia da música. 

 Analizar, identificar e describir algunas das características e elementos musicais presentes nas manifestacións musicais abordadas na 

aula: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, 

decrescendo), voces graves e agudas, instrumentos musicais (percusión, corda e vento), agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, 

trío e coro), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios) e notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do). 

 Utilizar de xeito correcto os elementos da linguaxe musical abordados para a interpretación de obras: pulso, tempo, matices, figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar pezas musicais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical e mantendo o pulso. 

 Crear unha peza musical sinxela mediante o emprego de instrumentos musicais ou outros recursos a partir da selección, acombinación e a 

organización dunha serie de elementos dados e coñecidos previamente. 

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

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que correspondan coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela. 

 Tomar conciencia dos erros cometidos para aprender destes e amosar interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 
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 Gozar coas actividades musicais realizadas na aula. 

 Manter unha adecuada postura corporal e a coordinación coa música durante a realiación das danzas e coreografías propostas na aula. 

Centro de 

interese 

 Día Internacional da Muller Traballadora. 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 Semana da Prensa. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  4 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

 

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.  

CCL 

CCEC 

3,5%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical.  

CCL 

CCEC 

3,5%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en en audicións e representacións musicais.  

CSC 3,6%  

j 
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 

CMCCT 

3,5%  

j 

 

 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais.  

CCEC 

CAA 

3,5%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

 

 

CCEC 

CAA 

 

3,5%  

 

b 
B2.1. Interpretar un EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical 

CCEC 3,6%  
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j repertorio básico de cancións 

e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical. 

traballada para a interpretación de obras.  CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,5%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos con e sen acompañamento.  

CCEC 

CSC 

3,6%  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa 

interese por mellorar. 

CAA 3,5%  

j 

b 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas sinxelas 

entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio individual ou 

grupal.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

3,5%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

CSC   

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas.  

CCEC 

CAA 

CD 

3,5%  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a 

un existente.  

CCEC 

CAA 

3,5%  

j 

 
 
 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos  e emocións, e como forma 

de interacción social. 

CCEC 

CAA 

3,5%  
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a danza. 

 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,5%  

d 

j 

o 

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. 

CCEC 

CSC 

3,6%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 5:Pop-rockeir@s pola natureza Curso: 3º Temporalización: 2º trimestre. Finais marzo- principios abril  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  

B1.4. Audición de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de comportamento 

durante a audición de música e na asistencia 

a representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: forte, piano e mezzoforte.  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, 

dúo, trío e coro).  

B2.1. Lectura e interpretación de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas.  

B1.2. Identificar e 

describir as características 

de elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto.  

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen.  

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

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. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, 

e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.   

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe 

musical traballada para a interpretación de obras.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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distintos tipos de grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de 

DO sen alteracións.  

B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas 

Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 

B2.4. Rexistro da música creada na aula 

mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

B2.6. Ditados rítmicos con grafías de negra, 

branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios.  

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais 

sinxelas a partir de elementos dados. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio individual ou 

grupal.  

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

 

 

 

 

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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo.  

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos  e 

emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas.  
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Obxectivos 

aprendizaxe 

 Expresar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición e interpretación dunha peza musical. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Identificar, respetar e tomar conciencia da relevancia da existencia das manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así 

como de diversos estilos e épocas da historia da música. 

 Analizar, identificar e describir algunas das características e elementos musicais presentes nas manifestacións musicais abordadas na 

aula: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, 

decrescendo), voces graves e agudas, instrumentos musicais (percusión, corda e vento), agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, 

trío e coro), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios) e notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do). 

 Utilizar de xeito correcto os elementos da linguaxe musical abordados para a interpretación de obras: pulso, tempo, matices, figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), clave de sol e pentagrama. 

 Relacionar os elementos existentes nas pezas musicais escoitadas co representado nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 Interpretar pezas musicais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical e mantendo o pulso. 

 Crear unha peza musical sinxela mediante o emprego de instrumentos musicais ou outros recursos a partir da selección, acombinación e a 

organización dunha serie de elementos dados e coñecidos previamente. 

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

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que correspondan coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela. 

 Tomar conciencia dos erros cometidos para aprender destes e amosar interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Gozar coas actividades musicais realizadas na aula. 

 Manter unha adecuada postura corporal e a coordinación coa música durante a realiación das danzas e coreografías propostas na aula. 

Centro de 

interese 

 Día da Saúde. 

 Día Internacional da Terra. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  5 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

 

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.  

CCL 

CCEC 

4%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

4%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en en audicións e representacións 

musicais.  

CSC 4%  

j 
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 

CMCCT 

4%  

j 

 

 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais.  

 

CCEC 

CAA 

4%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de 

obras musicais. 

CCEC 

CAA 

 

4%  
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b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

4%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

4%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento.  

CCEC 

CSC 

4%  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. 

CAA 4%  

j 

b 

B2.2. Explorar estruturas musicais 

e seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio individual ou grupal.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados.  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

4%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

CSC   

j 

 
 
 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos  e 

emocións, e como forma de interacción social. 

CCEC 

CAA 

4%  
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EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna dunha 

obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

4%  

d 

j 

o 

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. 

CCEC 

CSC 

4%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 6: @s rapeir@ defensor@s Curso: 3º Temporalización: 3º trimestre (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de diferentes 

estilos e culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  

B1.2. Asistencia a algunha representación 

musical. 

B1.4. Audición de obras musicais de distintas 

características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto 

polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a 

representacións.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais. Tempo e matices: 

forte, piano e mezzoforte.  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, 

dúo, trío e coro).  

B2.1. Lectura e interpretación de pezas 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas.  

B1.2. Identificar e 

describir as características 

de elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto.  

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen.  

 

 

 

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. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información 

salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons 

do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.   

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con 

distintos tipos de grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de 

DO sen alteracións.  

B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas 

Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 

B2.4. Rexistro da música creada na aula 

mediante gravacións para a súa escoita 

posterior e a súa valoración. 

B2.6. Ditados rítmicos con grafías de negra, 

branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios.  

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases musicais dadas. 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais 

sinxelas a partir de elementos dados. 

B2.10. Recreación musical e sonorización dun 

texto oral ou escrito.  B2.11. Sonorización de 

imaxes ou representacións dramáticas usando 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

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. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio individual ou 

grupal.  

B2.3. Explorar e utilizar 

as posibilidades sonoras e 

expresivas de diversos 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

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.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e/ou manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 

sinxelas e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas.  

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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B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Iniciación á interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas.  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais galegas e 

doutras culturas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Expresar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición e interpretación dunha peza musical. 

 Coñecer, respectar e tomar conciencia da relevancia da existencia das normas establecidas na aula de cara a adecuada realización das 

actividade musicais propostas.  

 Identificar, respetar e tomar conciencia da relevancia da existencia das manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así 

como de diversos estilos e épocas da historia da música. 

 Analizar, identificar e describir algunas das características e elementos musicais presentes nas manifestacións musicais abordadas na 

aula: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, 

decrescendo), voces graves e agudas, instrumentos musicais (percusión, corda e vento), agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, 

trío e coro), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios) e notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do). 

 Utilizar de xeito correcto os elementos da linguaxe musical abordados para a interpretación de obras. 

 Relacionar os elementos existentes nas pezas musicais escoitadas co representado nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 Interpretar pezas musicais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical e mantendo o pulso. 

 Crear unha peza musical sinxela mediante o emprego de instrumentos musicais ou outros recursos a partir da selección, acombinación e a 

organización dunha serie de elementos dados e coñecidos previamente. 
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 Utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social: pulso, tempo, matices, 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), clave de sol e 

pentagrama. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que correspondan coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela. 

 Tomar conciencia dos erros cometidos para aprender destes e amosar interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Gozar coas actividades musicais realizadas na aula. 

 Manter unha adecuada postura corporal e a coordinación coa música durante a realiación das danzas e coreografías propostas na aula. 

Centro de 

interese 

 Semana do libro. 

 Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 Día das Letras Galegas. 

 Día Mundial do Medio Ambiente. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  6 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

 

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.  

CCL 

CCEC 

3,3%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

3,3%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en en audicións e representacións 

musicais.  

CSC 3,5%  

j 
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 

CMCCT 

3,3%  

j 

 

 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen.  

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais.  

 

CCEC 

CAA 

3,3%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCEC 

CAA 

 

3,3%  
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b 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

3,5%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,3%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento.  

CCEC 

CSC 

3,3%  

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. 

CAA 3,3%  

j 

b 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais dentro 

de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio 

individual ou grupal.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

3,3%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

CSC 3,3%  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas 

e para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

3,3%  
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j 

d 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas 

e para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas.  

CAA 

CD 

CCEC 

3,3%  

j 

 
 
 
 
 
 

 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e a 

danza. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos  e emocións, e como 

forma de interacción social. 

CCEC 

CAA 

3,3%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

3,3%  

d 

j 

o 

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. 

CCEC 

CSC 

3,5%  

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando 

danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

CCEC 

CSC 

3,3%  

RESULTADO  
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12.4. Unidades didácticas para o 4º curso de Educación Primaria 

Unidade Didáctica 1: O bosque enfeitizado Curso: 4º Temporalización: 1º trimestre. Segunda quincena de setembro- outubro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de distintos 

estilos e culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.4. Audición e análise de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto 

polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais: indicacións de 

tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores).  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda).  

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa 

cultura e doutras culturas. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

B1.4. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, amosando 

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. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións 

e representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional 

(vento, vento-madeira, vento-metal, corda 

percutida, friccionada e punteada, e percusión 

determinada e indeterminada).   

B1.14. Recoñecemento e identificación das 

partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó.  

B1.15. Uso de aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a análise e a 

produción musical. 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta 

doce: dixitación da escala de do sen 

alteracións.  

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas.  

B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita 

e posterior análise e comentario.  

B2.4. Coordinación e sincronización individual 

e colectiva na interpretación: simultaneidade, 

sucesión e alternancia.  

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 

branca, redonda e corchea e os seus silencios 

en compases binarios e ternarios.  

interese por coñecer 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.5. Utilizar recursos 

gráficos durante a 

audición dunha peza 

musical, así como 

rexistros e aplicacións 

informáticas para a 

análise e a produción 

musical. 

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar 

o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión.  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura.  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada.  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para 

a interpretación de obras.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. EMB2.1.3. Interpreta 
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B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases  

musicais dadas.  

B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías para 

obras musicais breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio, individual ou 

grupal. 

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o 

resultado, amosando interese por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Manifestar a través de diversos recursos as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante e allegro), matices 

(fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas e graves), agrupacións vocais e instrumentais 
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(orquesta e banda), compases (2/4 e 3/4), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios en compases binarios e 

ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de prolongación (ligadura), instrumentos musicais (familias: vento, vento-

madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e indeterminada; da orquesta). 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante e 

allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, crescendo, decrescendo), compases (2/4 e 3/4), figuras musicais (redonda, branca, 

negra, corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da 

capo, signos de prolongación (ligadura), clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 
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Centro de 

interese 

 Día Mundial da alimentación 

 Día Internacional da biblioteca. 

 Samaín. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  1 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras variadas 

da nosa cultura e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical.   

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 2,7%  

 

 
j 

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. 

CCL 

CCEC 

2,6%  

j B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCL 

CCEC 

2,6%  
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CMCCT 

CCEC 

2,6%  

d 

j 

o 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, 

amosando interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 

2,6%  

i 

j 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita 

e represéntao nun musicograma ou nunha partitura 

sinxela.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

CD 

CCEC 

2,6%  
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b 
j 

B2.1. Interpretar un repertorio básico 

de cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, así como valorar o 

traballo feito, avaliar o resultado e 

propor accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CAA 

CCEC 

2,7%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,6%  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

2,6%  

b 

j 

B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto musical 

propio, individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

CSC 2,6%  

 

 
 

j 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. 

 

CCEC 2,6%  
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EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

b 

j 

o 

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. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 2: Cantamos contra a violencia Curso: 4º Temporalización: 1º trimestre. Novembro-decembro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de distintos 

estilos e culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.3. Interese polo repertorio tradicional de 

Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras.  

B1.4. Audición e análise de obras musicais 

de distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto 

polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais: indicacións de 

tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores).  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa 

cultura e doutras culturas. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

B1.4. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, amosando 

interese por coñecer 

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. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións 

e representacións musicais.  

EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións 

artísticas propias de Galicia. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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cuarteto, orquestra e banda).  

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional 

(vento, vento-madeira, vento-metal, corda 

percutida, friccionada e punteada, e 

percusión determinada e indeterminada).   

B1.14. Recoñecemento e identificación das 

partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó.  

B1.15. Uso de aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a análise e a 

produción musical. 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. 

Frauta doce: dixitación da escala de do sen 

alteracións.  

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas.  

B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita 

e posterior análise e comentario.  

B2.4. Coordinación e sincronización 

individual e colectiva na interpretación: 

simultaneidade, sucesión e alternancia.  

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.5. Utilizar recursos 

gráficos durante a 

audición dunha peza 

musical, así como 

rexistros e aplicacións 

informáticas para a 

análise e a produción 

musical. 

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar 

o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión.  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura.  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada.  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. EMB2.1.3. Interpreta 
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branca, redonda e corchea e os seus 

silencios en compases binarios e ternarios.  

B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases  

musicais dadas.  

B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías 

dadas. 

B2.9. Recreación musical e sonorización dun 

texto oral ou escrito.  

B2.10. Sonorización de imaxes, vídeos ou 

representacións dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

B2.11. Invención e construción dun 

instrumento. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio, individual ou 

grupal. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o 

resultado, amosando interese por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

 EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos informáticos para 

crear pezas musicais sinxelas para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria 

e rondó. 
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coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural.  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Manifestar a través de diversos recursos as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas e graves), agrupacións vocais e 

instrumentais (dúo, trío, cuarteto), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus 

silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de prolongación (ligadura), instrumentos 

musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e indeterminada; 

tradicionais galegos). 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, 

do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura), anacrusa, clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 
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 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

Centro de 

interese 

 Magosto. 

 Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Nadal. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  2 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades do 

son e coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical.   

CCL 

CCEC 

2,14%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

CCL 

CCEC 

2,14%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 2,18%  

EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións 

artísticas propias de Galicia. 

CAA 

CCEC 

2,14%  

 

 
j 

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. 

 

CCL 

CCEC 

2,14%  

j B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

CAA 

CCEC 

2,14%  
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os elementos que as compoñen. 
EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCL 

CCEC 

2,14%  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CMCCT 

CCEC 

2,14%  

d 

j 

o 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, amosando interese 

por coñecer instrumentos doutras 

culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 

2,14%  

i 

j 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita 

e represéntao nun musicograma ou nunha partitura 

sinxela.  

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada.  

CAA 

CCEC 

2,14%  
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EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

CD 

CCEC 

2,14%  

b 
j 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o 

traballo feito, avaliar o resultado e 

propor accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CAA 

CCEC 

2,18%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,14%  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

2,14%  

b 

j 

B2.2. Explorar estruturas musicais 

e seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio, individual ou 

grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

CSC 2,14%  
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d 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos informáticos para 

crear pezas musicais sinxelas para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas.  

CAA 

CSIEE 

CD 

2,14%  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

2,14%  

 

 
 

j 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen 

a expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. 

CCEC 2,14%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CAA 

CCEC 

2,14%  

b 

j 

o 

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. 

CAA 

CCEC 

2,14%  

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural.  

CAA 

CCEC 

CCL 

2,14%  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

CSC 

CCEC 

2,14%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 3: O jazz-blues da paz. Curso: 4º Temporalización: 2º trimestre. Xaneiro- principios de febreiro  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas 

instrumentais e vocais de distintos estilos e 

culturas adaptadas á idade do alumnado.   

B1.4. Audición e análise de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto 

polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais: indicacións de tempo 

e matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores).  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda).  

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa 

cultura e doutras culturas. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

B1.4. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, amosando 

interese por coñecer 

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. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes 

nas manifestacións musicais e nos sons do 

contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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(vento, vento-madeira, vento-metal, corda 

percutida, friccionada e punteada, e percusión 

determinada e indeterminada).   

B1.14. Recoñecemento e identificación das 

partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó.  

B1.15. Uso de aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a análise e a 

produción musical. 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta 

doce: dixitación da escala de do sen 

alteracións.  

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas.  

B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita e 

posterior análise e comentario.  

B2.4. Coordinación e sincronización individual e 

colectiva na interpretación: simultaneidade, 

sucesión e alternancia.  

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 

branca, redonda e corchea e os seus silencios 

en compases binarios e ternarios.  

B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.5. Utilizar recursos 

gráficos durante a 

audición dunha peza 

musical, así como 

rexistros e aplicacións 

informáticas para a 

análise e a produción 

musical. 

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar 

o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión.  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela.  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura.  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada.  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 

para a interpretación de obras.  
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B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases  

musicais dadas.  

B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías para 

obras musicais breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio, individual ou 

grupal. 

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

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. Analiza a 

interpretación e valora o resultado, amosando 

interese por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados.  

 EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  
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Obxectivos 

aprendizaxe 

 Manifestar a través de diversos recursos as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas e graves), agrupacións vocais e 

instrumentais (banda), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en 

compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de prolongación (ligadura e puntillo), instrumentos 

musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e indeterminada). 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, 

sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 
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 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

Centro de 

interese 

 Día da Paz. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  3 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre 

o feito artístico musical.   

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 2,7%  

 

 
j 

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. 

CCL 

CCEC 

2,6%  

j B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCL 

CCEC 

2,6%  
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CMCCT 

CCEC 

2,6%  

d 

j 

o 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, 

amosando interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 

2,6%  

i 

j 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma ou nunha partitura 

sinxela.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

CD 

CCEC 

2,6%  
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b 
j 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CAA 

CCEC 

2,7%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,6%  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

2,6%  

b 

j 

B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio, individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

CSC 2,6%  

 

 
 

j 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. 

 

CCEC 2,6%  
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EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

b 

j 

o 

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. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 4: Rockaleando pola igualdade Curso: 4º Temporalización: 2º trimestre. Febreiro- principios de marzo  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de distintos 

estilos e culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.4. Audición e análise de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto 

polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais: indicacións de 

tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores).  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda).  

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa 

cultura e doutras culturas. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

B1.4. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, amosando 

interese por coñecer 

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. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais. EMB1.2.1. 

Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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(vento, vento-madeira, vento-metal, corda 

percutida, friccionada e punteada, e percusión 

determinada e indeterminada).   

B1.15. Uso de aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a análise e a 

produción musical. 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta 

doce: dixitación da escala de do sen 

alteracións.  

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas.  

B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita 

e posterior análise e comentario.  

B2.4. Coordinación e sincronización individual 

e colectiva na interpretación: simultaneidade, 

sucesión e alternancia.  

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 

branca, redonda e corchea e os seus silencios 

en compases binarios e ternarios.  

B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases  

musicais dadas.  

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.5. Utilizar recursos 

gráficos durante a 

audición dunha peza 

musical, así como 

rexistros e aplicacións 

informáticas para a 

análise e a produción 

musical. 

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar 

o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión.  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas. 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 

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. Analiza a interpretación e valora o 

resultado, amosando interese por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 
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B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

B2.9. Recreación musical e sonorización dun 

texto oral ou escrito.  

B2.10. Sonorización de imaxes, vídeos ou 

representacións dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

B2.11. Invención e construción dun 

instrumento. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías para 

obras musicais breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio, individual ou 

grupal. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

coñecidos e manexados.  

 EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos informáticos 

para crear pezas musicais sinxelas para a 

sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Manifestar a través de diversos recursos as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas e graves), agrupacións vocais 
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e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, orquesta e banda), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, 

semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de 

prolongación (ligadura e puntillo), instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e 

punteada; de percusión determinada e indeterminada). 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, 

si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 
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Centro de 

interese 

 Día Internacional da Muller Traballadora. 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 Semana da Prensa. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  4 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre 

o feito artístico musical.   

CCL 

CCEC 

2,4%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

CCL 

CCEC 

2,4%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 2,4%  

j 
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. 

CCL 

CCEC 

2,4%  

j B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCL 

CCEC 

2,4%  
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CMCCT 

CCEC 

2,4%  

d 

j 

o 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, 

amosando interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 
CCEC 

CD 
CSIEE 

2,4%  

i 

j 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma ou nunha partitura 

sinxela.  

 

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada.  

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

CD 

CCEC 

2,4%  
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produción musical. 

b 
j 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,4%  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

2,4%  

b 

j 

B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio, individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

CSC 2,4%  
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B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos 

electrónicos e recursos informáticos para crear pezas 

musicais sinxelas para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas.  

CD 

CAA 

CSIEE 

2,4%  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar 

a un existente. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

2,4%  

 

 
 

j 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. 

CCEC 2,4%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CAA 

CCEC 

2,4%  

b 

j 

o 

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. 

CAA 

CCEC 

2,4%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 5: Pop-rockeir@s pola natureza Curso: 4º Temporalización: 2º trimestre. Finais marzo- principios abril  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de distintos 

estilos e culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.4. Audición e análise de obras 

musicais de distintas características e 

procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de comportamento 

durante a audición de música e na 

asistencia a representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e 

timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais: indicacións de 

tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores).  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, 

trío, cuarteto, orquestra e banda).  

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa 

cultura e doutras culturas. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

B1.4. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, amosando 

interese por coñecer 

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. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.11. Instrumentos: clasificación 

tradicional (vento, vento-madeira, vento-

metal, corda percutida, friccionada e 

punteada, e percusión determinada e 

indeterminada). B1.15. Uso de aplicacións 

informáticas educativas sinxelas para a 

análise e a produción musical. 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais 

e cancións sinxelas ao unísono, de 

maneira colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: dixitación 

da escala de do sen alteracións.  

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff 

en acompañamentos de pezas sinxelas.  

B2.3. Rexistro gravado da interpretación 

feita e posterior análise e comentario.  

B2.4. Coordinación e sincronización 

individual e colectiva na interpretación: 

simultaneidade, sucesión e alternancia.  

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea e os 

seus silencios en compases binarios e 

ternarios.  

B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.5. Utilizar recursos 

gráficos durante a 

audición dunha peza 

musical, así como 

rexistros e aplicacións 

informáticas para a 

análise e a produción 

musical. 

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar 

o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita 

e represéntao nun musicograma ou nunha partitura 

sinxela.  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a súa estrutura.  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos característicos 

da música escoitada.  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 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. 

Analiza a interpretación e valora o resultado, 
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B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos 

e melódicos sobre bases  

musicais dadas.  

B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías 

dadas. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías 

para obras musicais breves e de estrutura 

sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio, individual ou 

grupal. 

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

amosando interese por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

 EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. EMB3.1.2. Inventa e 

reproduce pequenas coreografías que corresponden 

coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela 

binaria, ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Manifestar a través de diversos recursos as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas e graves), agrupacións vocais 

e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, orquesta e banda), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, 

semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de 

prolongación (ligadura e puntillo), instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e 

punteada; de percusión determinada e indeterminada). 
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 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, 

si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

Centros de 

interese 

 Día da Saúde. 

 Día Internacional da Terra. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  5 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades do 

son e coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o 

feito artístico musical.   

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 2,7%  

 

 
j 

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. 

 

CCL 

CCEC 

2,6%  

j B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCL 

CCEC 

2,6%  
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CMCCT 

CCEC 

2,6%  

d 

j 

o 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, amosando interese 

por coñecer instrumentos doutras 

culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 

2,6%  

i 

j 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela 

e representa graficamente a súa estrutura. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe musical 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

CD 

CCEC 

2,6%  
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b 
j 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o 

traballo feito, avaliar o resultado e 

propor accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CAA 

CCEC 

2,7%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,6%  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

2,6%  

b 

j 

B2.2. Explorar estruturas musicais 

e seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio, individual ou 

grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos e manexados.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 2,6%  

 

 
 

j 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen 

a expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. 

 

CCEC 2,6%  
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EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

b 

j 

o 

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. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 6: @s rapeir@s defensor@s Curso: 4º Temporalización: 3º trimestre (5 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

d 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de distintos 

estilos e culturas adaptadas á idade do 

alumnado.  B1.2. Asistencia a representacións 

musicais e comentario posterior.   

B1.4. Audición e análise de obras musicais de 

distintas características e procedencias.  

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto 

polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso. 

B1.8. Elementos musicais: indicacións de 

tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores).  

B1.9. Identificación dos rexistros de voces 

graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda).  

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son e 

coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa 

cultura e doutras culturas. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

B1.4. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, amosando 

interese por coñecer 

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. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais.  

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes 

nas manifestacións musicais e nos sons do 

contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional 

(vento, vento-madeira, vento-metal, corda 

percutida, friccionada e punteada, e percusión 

determinada e indeterminada).   

B1.15. Uso de aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a análise e a 

produción musical. 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 

cancións sinxelas ao unísono, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta 

doce: dixitación da escala de do sen 

alteracións.  

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en 

acompañamentos de pezas sinxelas.  

B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita 

e posterior análise e comentario.  

 

B2.4. Coordinación e sincronización individual 

e colectiva na interpretación: simultaneidade, 

sucesión e alternancia.  

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, 

branca, redonda e corchea e os seus silencios 

en compases binarios e ternarios.  

B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.5. Utilizar recursos 

gráficos durante a 

audición dunha peza 

musical, así como 

rexistros e aplicacións 

informáticas para a 

análise e a produción 

musical. 

B2.1. Interpretar un 

repertorio básico de 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario 

ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar 

o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión.  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas. 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 

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. Analiza a interpretación e valora o 

resultado, amosando interese por mellorar. 
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B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e 

melódicos sobre bases  

musicais dadas.  

B2.8. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

B2.9. Recreación musical e sonorización dun 

texto oral ou escrito.  

B2.10. Sonorización de imaxes, vídeos ou 

representacións dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas coreografías para 

obras musicais breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

dentro de estruturas 

sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical 

propio, individual ou 

grupal. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Adquirir 

capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a 

danza. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados.  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos informáticos 

para crear pezas musicais sinxelas para a 

sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas.  

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares 

e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  
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EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

 Manifestar a través de diversos recursos as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas e graves), agrupacións vocais 

e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, orquesta e banda), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, 

semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de 

prolongación (ligadura e puntillo), instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e 

punteada; de percusión determinada e indeterminada). 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras 

musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, 

si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, clave de sol e pentagrama. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 
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 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

Centros de 

interese 

 Semana do libro. 

 Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 Día das Letras Galegas e Día Mundial do Medio Ambiente. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  6 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

d 

j 

o 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras variadas 

da nosa cultura e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical.   

CCL 

CCEC 

2,85%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

CCL 

CCEC 

2,85%  

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 2,85%  

 

 
j 

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. 

CCL 

CCEC 

2,85%  

j B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

CAA 

CCEC 

2,85%  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

 

CCL 

CCEC 

2,85%  
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CMCCT 

CCEC 

2,85%  

d 

j 

o 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, 

amosando interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,85%  

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

2,85%  

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 

2,85%  

i 

j 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

CD 

CCEC 

2,85%  

b 
j 

B2.1. Interpretar un repertorio básico 

de cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, utilizando a 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CAA 

CCEC 

2,9%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CAA 

CCEC 

2,85%  
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linguaxe musical, así como valorar o 

traballo feito, avaliar o resultado e 

propor accións de mellora. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

CSC 

2,85%  

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

2,85%  

b 

j 

B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto musical 

propio, individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e 

manexados.  

CAA 

CCEC 

2,85%  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

CSC 2,9%  

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos informáticos para 

crear pezas musicais sinxelas para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas.  

CD 

CAA 

CSIEE 

2,85%  

 

 
 

j 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen a 

expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións e como 

forma de interacción social. 

 

 

CCEC 2,85%  



255 

 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CAA 

CCEC 

2,85%  

b 

j 

o 

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. 

CAA 

CCEC 

2,9%  

RESULTADO  
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12.5. Unidades didácticas para o 5º curso de Educación Primaria 

Unidade Didáctica 1: O bosque enfeitizado Curso: 5º Temporalización: 1º trimestre. Segunda quincena de setembro- outubro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

h 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de diferentes estilos e 

culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.3. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre.  

B1.4. Acento e pulso. 

B1.5. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores).  

B1.6. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así como as 

posibles agrupacións vocais e 

corais.  

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do son 

(aerófonos, cordófonos, 

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. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas 

ou fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe 

musical convencional que as 

compoñen. 

B1.5. Coñecer e identificar as 

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. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.).   

B1.11. Instrumentos doutras 

culturas. 

B1.12. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha peza 

musical. Formas musicais binarias, 

ternarias e rondó. 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de 

placas Orff e/ou percusión 

determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e 

melodías relacionadas coa cultura 

galega e con outras culturas.  

B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.6. Utilizar recursos 

gráficos durante a audición 

dunha peza musical. 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou 

en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Participar en 

producións musicais sinxelas 

de xeito desinhibido e 

pracenteiro, amosando 

confianza nas propias 

posibilidades e nas das 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

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 

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 
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B2.4. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea, e 

os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios.   

B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

B2.6. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas.  

B2.11. Exploración da morfoloxía de 

diferentes instrumentos musicais 

amosando interese polo seu 

coidado. 

B3.1. Recoñecemento do corpo 

como instrumento rítmico e de 

expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou inventados, 

procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

demais persoas, mostrando 

actitudes de respecto e 

colaboración. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Empregar as 

posibilidades expresivas do 

propio corpo en coordinación 

coas demais persoas, para 

realizar representacións 

musicais colectivas de xeito 

lúdico. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de danzas 

propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

acompañamento.  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  
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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante e allegro), matices 

(fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e 

baixo), agrupacións vocais e instrumentais (orquesta sinfónica, orquesta de cámara e banda), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais 

(redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, 

mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, instrumentos musicais (familias: vento, 

vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e indeterminada; da orquesta,). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante e 

allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais 

(redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, 

mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 
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 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día Mundial da alimentación 

 Día Internacional da biblioteca. 

 Samaín. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  1 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

a 

j 

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.  

CCL 

CCEC 

  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e 

das compañeiras. 

CSC   

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

CSC   

h 
j 

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 
B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

CCL 

CAA 

CCEC 
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fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 

  

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

CCEC   

d 

j 

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.  

CAA 

CCEC 

  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa 

forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

CCL 

CAA 

CCEC 

  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

  

j 
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.  

CAA 

CCEC 

  

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela, e representa graficamente a súa estrutura.  

CMCCT 

CAA 

CCEC 
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EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada 

CAA 

CCEC 

  

b 
j 

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.  

CAA 

CCEC 

  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos.  

CAA 

CCEC 

  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  

CAA 

CCEC 

  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

CAA 

 

  

 

b 

j 

 

 

 

 

 

 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos ou 

manexados.   

CAA 

CCEC 

  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

CSC   
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i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

 

CD 

CAA 

CCEC 

  

b 

j 

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.  

CSC 

CCEC 

  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

  

b 

j 

o 

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. 

CMCCT 

CCEC 

  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 2: Cantamos contra a violencia Curso: 5º Temporalización: 1º trimestre. Novembro-decembro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

h 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección 

de pezas instrumentais e vocais de 

diferentes estilos e culturas 

adaptadas á idade do alumnado.   

B1.3. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre.  

B1.4. Acento e pulso. 

B1.5. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores).  

B1.6. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así como as 

posibles agrupacións vocais e corais.  

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do son 

(aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

B1.10. Agrupacións instrumentais 

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. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe 

musical convencional que 

as compoñen. 

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. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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(orquestra, banda, tuna etc.).   

B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

B1.12. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha peza 

musical. Formas musicais binarias, 

ternarias e rondó. 

B1.14. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas de 

procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

B1.15. Investigación de campo sobre 

a música do seu concello en relación 

coa maneira de vivir dos seus 

devanceiros e das súas devanceirtas. 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de placas 

Orff e/ou percusión determinada ou 

indeterminada en acompañamentos 

de cancións e melodías relacionadas 

B1.5. Coñecer e identificar 

as principais familias dos 

instrumentos, e identificar 

as principais características 

de instrumentos doutras 

culturas. 

B1.6. Utilizar recursos 

gráficos durante a audición 

dunha peza musical. 

B1.7. Buscar, seleccionar e 

organizar informacións 

sobre manifestacións 

artísticas do patrimonio 

cultural propio e doutras 

culturas, de 

acontecementos, creadores 

e profesionais en relación 

coas artes plásticas e a 

música. 

B2.1 Interpretar un 

repertorio básico de 

acompañamentos, cancións 

e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

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. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias 

de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito 

ordenado, e achega evidencias do traballo realizado. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada 

para a interpretación de obras.  
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coa cultura galega e con outras 

culturas.  

B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

B2.4. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea, e 

os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios.   

B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

B2.6. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas.  

B2.11. Exploración da morfoloxía de 

diferentes instrumentos musicais 

amosando interese polo seu coidado. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal.  

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores 

e secuencias de movementos fixados 

ou inventados, procurando unha 

mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Participar en 

producións musicais 

sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas 

das demais persoas, 

mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Empregar as 

posibilidades expresivas do 

propio corpo en 

coordinación coas demais 

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.  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  
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progresiva coordinación individual e 

colectiva. 

B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

persoas, para realizar 

representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de danzas 

propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: 

tenor e baixo), agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, coro), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, 

branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, 

do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, instrumentos musicais (familias: vento, 

vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e indeterminada; electrófonos, da 

orquesta e tradicionais galegos, así como doutras culturas). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais 

(re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, clave de 

sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 
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 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Magosto. 

 Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Nadal. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  2 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

a 

j 

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.  

CCL 

CCEC 

2%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

2%  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das 

compañeiras. 

CSC 2%  

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 2,25%  

h 
j 

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 

2%  

j 
B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

 

CCL 

CAA 

CCEC 

2%  
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elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

2%  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 

2%  

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

CCEC 2,25%  

d 

j 

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.  

CAA 

CCEC 

2%  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma 

de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, 

idiófonos e electrófonos).  

CCL 

CAA 

CCEC 

2%  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

2%  

j 
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.  

CAA 

CCEC 

2%  

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, 

e representa graficamente a súa estrutura.  

CMCCT 

CAA 

CCEC 

2%  
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EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada 

CAA 

CCEC 

2%  

 
B1.7. Buscar, seleccionar e 

organizar informacións sobre 

manifestacións artísticas do 

patrimonio cultural propio e 

doutras culturas, de 

acontecementos, creadores e 

profesionais en relación coas 

artes plásticas e a música. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 

CCEC 2%  

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, 

e achega evidencias do traballo realizado. 

CCL 

CD 

2%  

b 
j 

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.  

CAA 

CCEC 

2,25%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos.  

CAA 

CCEC 

2%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

CAA 

CCEC 

2,25%  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

CAA 

 

2,25%  
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b 

j 

 

 

 

 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

CAA 

CCEC 

2%  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

CSC 2,25%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

CD 

CAA 

CCEC 

2%  

b 

j 

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.  

 

CSC 

CCEC 

2%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 

 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

2,25%  
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b 

j 

o 

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. 

CMCCT 

CCEC 

2,25%  

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares 

e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural. 

CCEC 

CSC 

2%  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

CCEC 

CSC 

2%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 3: O Jazz-blues da Paz Curso: 5º Temporalización: 2º trimestre. Xaneiro- principios de febreiro  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

h 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de diferentes estilos e 

culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.3. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre.  

B1.4. Acento e pulso. 

B1.5. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores).  

B1.6. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así como as 

posibles agrupacións vocais e 

corais.  

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do son 

(aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

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. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas 

ou fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe 

musical convencional que as 

compoñen. 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

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. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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electrófonos).  

B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.).   

B1.11. Instrumentos doutras 

culturas. 

B1.12. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha peza 

musical. Formas musicais binarias, 

ternarias e rondó. 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de 

placas Orff e/ou percusión 

determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e 

melodías relacionadas coa cultura 

galega e con outras culturas.  

B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.6. Utilizar recursos 

gráficos durante a audición 

dunha peza musical. 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou 

en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Participar en 

producións musicais sinxelas 

de xeito desinhibido e 

pracenteiro, amosando 

confianza nas propias 

posibilidades e nas das 

demais persoas, mostrando 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

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. 

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 
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B2.4. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea, e 

os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios.   

B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

B2.6. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas.  

B2.11. Exploración da morfoloxía de 

diferentes instrumentos musicais 

amosando interese polo seu 

coidado. 

B3.1. Recoñecemento do corpo 

como instrumento rítmico e de 

expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou inventados, 

procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

actitudes de respecto e 

colaboración. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Empregar as 

posibilidades expresivas do 

propio corpo en coordinación 

coas demais persoas, para 

realizar representacións 

musicais colectivas de xeito 

lúdico. 

 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de danzas 

propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

acompañamento.  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

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

cando interpreta danzas. 
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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: 

tenor e baixo), agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, coro, orquesta sinfónica, orquesta de cámara e banda), compases 

(2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e 

ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e 

calderón), anacrusa, instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de 

percusión determinada e indeterminada; electrófonos, da orquesta e tradicionais galegos, así como doutras culturas). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais 

(re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, clave de 

sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
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 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día da Paz. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  3 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

a 

j 

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.  

CCL 

CCEC 

2,2%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

2,2%  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das 

compañeiras. 

CSC 2,2%  

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

CSC 2,4%  

h 
j 

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 

2,2%  

j 
B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

CCL 

CAA 

CCEC 

2,2%  
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fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

2,2%  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 

2,2%  

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

CCEC 2,2%  

d 

j 

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.  

CAA 

CCEC 

2,2%  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa 

forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

CCL 

CAA 

CCEC 

2,2%  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

2,2%  

j 
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.  

CAA 

CCEC 

2,2%  

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela, e representa graficamente a súa estrutura.  

CMCCT 

CAA 

CCEC 

2,2%  
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EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada 

CAA 

CCEC 

2,2%  

b 
j 

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.  

CAA 

CCEC 

2,4%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos.  

CAA 

CCEC 

2,2%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  

CAA 

CCEC 

2,2%  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

CAA 

 

2,2%  

 

b 

j 

 

 

 

 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos ou 

manexados.   

CAA 

CCEC 

2,2%  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

 

CSC 2,2%  
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i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

 

CD 

CAA 

CCEC 

2,2%  

b 

j 

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.  

CSC 

CCEC 

2,2%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

2,2%  

b 

j 

o 

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. 

CMCCT 

CCEC 

2,4%  

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

CCEC 

CSC 

2,2%  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

CCEC 

CSC 

2,2%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 4: Rockaleando pola igualdade Curso: 5º Temporalización: 2º trimestre. Febreiro- principios de marzo  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

h 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais de 

diferentes estilos e culturas adaptadas á 

idade do alumnado.   

B1.3. Recoñecemento de calidades dos 

sons: intensidade, duración, altura e 

timbre.  

B1.4. Acento e pulso. 

B1.5. Elementos musicais: indicacións 

de tempo e matices (fortísimo, forte, 

piano e mezzoforte; dinámica e 

reguladores).  

B1.6. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así como as 

posibles agrupacións vocais e corais.  

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

B1.9. Instrumentos: clasificación técnica 

segundo a produción do son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.).   

B1.1. Escoitar obras de 

características ou estilos e 

compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións 

existentes, e facer unha 

valoración posterior. 

B1.2. Identificar e describir 

as características de 

elementos musicais e 

calidades dos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas 

ou fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe 

musical convencional que as 

compoñen. 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

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. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 



285 

 

B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

B1.12. Recoñecemento e identificación 

das partes dunha peza musical. Formas 

musicais binarias, ternarias e rondó. 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento. 

Frauta doce: dixitación da escala de dó 

sen alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de placas 

Orff e/ou percusión determinada ou 

indeterminada en acompañamentos de 

cancións e melodías relacionadas coa 

cultura galega e con outras culturas.  

B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

B2.4. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea, e os 

seus silencios en compases binarios, 

ternarios e cuaternarios.   

B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

B2.6. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras 

culturas. 

B1.6. Utilizar recursos 

gráficos durante a audición 

dunha peza musical. 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou 

en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións 

de mellora. 

B2.2. Participar en 

producións musicais sinxelas 

de xeito desinhibido e 

pracenteiro, amosando 

confianza nas propias 

posibilidades e nas das 

demais persoas, mostrando 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada. 

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.  
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dadas.  

B2.8. Recreación musical e sonorización 

dun texto oral ou escrito 

B2.9. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas usando 

diversos materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

B2.10. Invención e construción dun 

instrumento. 

B2.11. Exploración da morfoloxía de 

diferentes instrumentos musicais 

amosando interese polo seu coidado. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal.  

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais breves 

e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores e 

secuencias de movementos fixados ou 

inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

actitudes de respecto e 

colaboración. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Empregar as 

posibilidades expresivas do 

propio corpo en coordinación 

coas demais persoas, para 

realizar representacións 

musicais colectivas de xeito 

lúdico. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de danzas 

propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos ou 

manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria 

e rondó. 

EMB3.2.1.Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 
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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: 

tenor e baixo), agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, coro, orquesta sinfónica, orquesta de cámara e banda), compases 

(2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e 

ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e 

calderón), anacrusa, instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de 

percusión determinada e indeterminada; electrófonos, da orquesta e tradicionais galegos, así como doutras culturas). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais 

(re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, clave de 

sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
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 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día Internacional da Muller Traballadora. 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 Semana da Prensa. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  4 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

a 

j 

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.  

CCL 

CCEC 

2,5%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical.  

CCL 

CCEC 

2,5%  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos 

compañeiros e das compañeiras. 

CSC 2,5%  

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

CSC 2,5%  

h 
j 

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 

2,5%  

j 
B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas ou fragmentos, e 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

CCL 

CAA 

CCEC 

2,5%  
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describir os elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

2,5%  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

CCEC 

CMCCT 

2,5%  

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

CCEC 2,5%  

d 

j 

 

 

 

 

 

 

j 

B1.5. Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos, e identificar as 

principais características de instrumentos 

doutras culturas. 

 

 

 

 

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos.  

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á 

súa forma de producir o son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

CCL 

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

  

EMB1.6.3. Representa graficamente, con 

linguaxe convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

 

CAA 

CCEC 

2,5%  
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b 
j 

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.  

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos.  

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento.  

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación 

amosando interese e esforzo por mellorar. 

CAA 

 

2,5%  

 

b 

j 

 

 

 

B2.2. Participar en producións musicais 

sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais persoas, 

mostrando actitudes de respecto e 

colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos ou manexados.   

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo. 

CSC 2,5%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

CD 

CAA 

CCEC 

2,5%  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

CAA 

CCEC 

2,5%  



292 

 

b 

j 

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.  

CSC 

CCEC 

2,5%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

2,5%  

b 

j 

o 

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. 

CMCCT 

CCEC 

2,5%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 5: Pop-rockeir@s pola natureza Curso: 5º Temporalización: 2º trimestre. Finais marzo- principios abril  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

h 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección 

de pezas instrumentais e vocais de 

diferentes estilos e culturas 

adaptadas á idade do alumnado.   

B1.3. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre.  

B1.4. Acento e pulso. 

B1.5. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 

dinámica e reguladores).  

B1.6. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así como as 

posibles agrupacións vocais e corais.  

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do son 

(aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

 

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. 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons 

do contexto. 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as 

compoñen. 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

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. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.).   

B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de placas 

Orff e/ou percusión determinada ou 

indeterminada en acompañamentos 

de cancións e melodías relacionadas 

coa cultura galega e con outras 

culturas.  

B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

B2.4. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea, e 

os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios.   

B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

 

principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou 

en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións de 

mellora. 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas 

das demais persoas, 

mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada. 

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.  
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B2.6. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas.  

B2.11. Exploración da morfoloxía de 

diferentes instrumentos musicais 

amosando interese polo seu coidado. 

B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal.  

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos motores 

e secuencias de movementos fixados 

ou inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual e 

colectiva. 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Empregar as 

posibilidades expresivas do 

propio corpo en coordinación 

coas demais persoas, para 

realizar representacións 

musicais colectivas de xeito 

lúdico. 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras 

culturas. 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos ou 

manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos e informáticos para crear 

acompañamentos. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social.  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

EMB3.2.1.Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 
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manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: 

tenor e baixo), agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, coro, orquesta sinfónica, orquesta de cámara e banda), compases 

(2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e 

ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e 

calderón), anacrusa, instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de 

percusión determinada e indeterminada; electrófonos, da orquesta e tradicionais galegos, así como doutras culturas). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais 

(re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, clave de 

sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 
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 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día da Saúde. 

 Día Internacional da Terra. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  5 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

a 

j 

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.  

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

2,6%  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das 

compañeiras. 

CSC 2,6%  

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 2,7%  

h 
j 

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 

2,6%  

j 
B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

 

CCL 

CAA 

CCEC 

2,6%  
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elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

2,6%  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 

2,6%  

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

CCEC 2,6%  

d 

j 

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.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma 

de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, 

idiófonos e electrófonos).  

CCL 

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

j 
B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada. 

CAA 

CCEC 

2,6%  

b 
j 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para 

a interpretación de obras.  

 

CAA 

CCEC 

2,7%  
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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. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.  

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

CAA 

 

2,6%  

 

b 

j 

 

 

 

 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

CAA 

CCEC 

2,6%  

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

CSC 2,6%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

 

CD 

CAA 

CCEC 

2,6%  

b 

j 

B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma 

de interacción social.  

CSC 

CCEC 

2,6%  
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persoas, para realizar 

representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

2,6%  

b 

j 

o 

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. 

CMCCT 

CCEC 

2,6%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 6: @s rapeir@ defensores Curso: 5º Temporalización: 3º trimestre (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

h 

i 

j 

o 

B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de diferentes estilos e 

culturas adaptadas á idade do 

alumnado.   

B1.2. Asistencia a representacións 

musicais. 

B1.3. Recoñecemento de 

calidades dos sons: intensidade, 

duración, altura e timbre.  

B1.4. Acento e pulso. 

B1.5. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e 

reguladores).  

B1.6. Identificación dos rexistros 

de voces graves e agudas, así 

como as posibles agrupacións 

vocais e corais.  

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

 

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. 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons 

do contexto. 

B1.3. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as 

compoñen. 

B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar 

e organizar visitas culturais e a 

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. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B1.8. Elaboración dun proxecto de 

difusión da cultura musical. 

B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do 

son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.).   

B1.11. Instrumentos doutras 

culturas. 

B1.13. Melodías con cambios de 

compás. 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas 

ao unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de 

placas Orff e/ou percusión 

determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e 

melodías relacionadas coa cultura 

asistencia a espectáculos, 

festas, accións na rúa, 

festivais e concertos, así como 

intercambiar esa información 

co fin de contribuír á formación 

e á satisfacción persoal e 

colectiva, e encher o tempo de 

lecer. 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou 

en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito 

autónomo e con sentido crítico.  

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as 

contribucións das demais persoas.  

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e 

ordenada, en varios soportes. 

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).  

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada 

para a interpretación de obras.  

 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 
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galega e con outras culturas.  

B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

B2.4. Ditados rítmicos con figuras 

de negra, branca, redonda e 

corchea, e os seus silencios en 

compases binarios, ternarios e 

cuaternarios.   

B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

B2.6. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas.  

B2.7. Proxecto: concerto ou 

musical. 

B2.8. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou 

escrito.  

B2.9. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas 

usando diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

B2.11. Exploración da morfoloxía 

de diferentes instrumentos 

resultado e propor accións de 

mellora. 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas 

das demais persoas, 

mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B3.1. Empregar as 

posibilidades expresivas do 

propio corpo en coordinación 

coas demais persoas, para 

realizar representacións 

musicais colectivas de xeito 

lúdico. 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

melodías e ritmos.  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías 

convencionais e non convencionais os sons dunha obra 

musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no 

contexto da aula. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións 

e melodías relacionadas coa propia cultura. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

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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musicais amosando interese polo 

seu coidado. 

B3.1. Recoñecemento do corpo 

como instrumento rítmico e de 

expresión corporal.  

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual 

e colectiva. 

B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

B3.5. Proxecto: certame de danza. 

cultura galega e doutras 

culturas. 

B3.3. Improvisar en grupo 

danzas e movementos 

rítmicos sobre temas fixados 

con anterioridade ou con sons 

extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións 

tomadas ao longo do proceso 

de creación, as dificultades 

atopadas e as solucións 

adoptadas. 

 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

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

cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura 

musical dada. 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con 

respecto cara ás demais persoas.  

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións 

recollidas ao longo do proceso de creación.  

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e 

fai unha avaliación crítica do resultado. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos da linguaxe musical presentes nas 
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manifestacións musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), 

matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: 

tenor e baixo), agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, coro, orquesta sinfónica, orquesta de cámara e banda), compases 

(2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e 

ternarios), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e 

calderón), anacrusa, instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de 

percusión determinada e indeterminada; electrófonos, da orquesta e tradicionais galegos, así como doutras culturas). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais 

(re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, clave de 

sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 
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 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Semana do libro. 

 Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 Día das Letras Galegas. 

 Día Mundial do Medio Ambiente. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  6 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

a 

j 

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.  

CCL 

CCEC 

1,75%  

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical.  

CCL 

CCEC 

1,75%  

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das 

compañeiras. 

CSC 1,75%  

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 2%  

h 
j 

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 

1,75%  

j 
B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.  

 

CCL 

CAA 

CCEC 

1,75%  
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elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

1,75%  

 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 

1,75%  

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos 

da linguaxe musical traballados. 

CCEC 1,75%  

i 

j 

B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a 

asistencia a espectáculos, festas, 

accións na rúa, festivais e 

concertos, así como intercambiar 

esa información co fin de contribuír 

á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o 

tempo de lecer. 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito 

autónomo e con sentido crítico.  

CAA 

CD 

CSIEE  

1,75%  

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as 

contribucións das demais persoas.  

CAA 

CSC 

CSIEE  

1,75%  

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e 

ordenada, en varios soportes. 

 

CD 

CCL 

CSIEE 

1,75%  

d 

j 

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.  

CAA 

CCEC 

1,75%  

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa 

forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

CCL 

CAA 

CCEC 

1,75%  
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EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CAA 

CCEC 

1,75%  

j 
B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada. 

CAA 

CCEC 

1,75%  

b 

j 

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.  

CAA 

CCEC 

2%  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos.  

CAA 

CCEC 

1,75%  

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  

CAA 

CCEC 

1,75%  

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

CAA 

 

1,75%  

b 

j 

 

 

 

 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías 

convencionais e non convencionais os sons dunha obra 

musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no 

contexto da aula. 

CCEC 

CAA 

1,75%  

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

CAA 

CCEC 

1,75%  
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respecto e colaboración. elementos dados previamente, coñecidos ou manexados.   

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo.  

CSC 1,75%  

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións 

e melodías relacionadas coa propia cultura. 

CCEC 

CAA 

1,75%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

 

CD 

CAA 

CCEC 

1,75%  

b 

j 

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.  

CSC 

CCEC 

1,75%  

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra musical 

de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

1,75%  

b 

j 

o 

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. 

 

CMCCT 

CCEC 

1,75%  
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EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

CCEC 

CSC 

1,75%  

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas 

CCEC 

CSC 

1,75%  

b 

j 

B3.3. Improvisar en grupo danzas 

e movementos rítmicos sobre 

temas fixados con anterioridade ou 

con sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas ao 

longo do proceso de creación, as 

dificultades atopadas e as 

solucións adoptadas. 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura 

musical dada. 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

1,75%  

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con 

respecto cara ás demais persoas.  

CSC 1,75%  

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións 

recollidas ao longo do proceso de creación.  

CCL 1,75%  

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e 

fai unha avaliación crítica do resultado. 

CAA 1,75%  

RESULTADO  
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12.6. Unidades didácticas para o 6º curso de Educación Primaria 

Unidade Didáctica 1: O bosque enfeitizado Curso: 6º Temporalización: 1º trimestre. Segunda quincena de setembro- outubro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

j 

k 

o 

B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades do 

son.  

B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas 

musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de 

tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade.  

B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 

galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de música 

variada da nosa cultura e doutras culturas.  

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respectuosa 

durante a audición de música e/ou na 

asistencia a representacións musicais.  

B1.8. Indagación sobre as normas que regulan 

a propiedade intelectual. Valoración e 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.  

B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos que 

as compoñen. 

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 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 

calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso. EMB1.2.1. 

Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras 

musicais de diferentes características, e utilízaas 

como marco de referencia para as creacións 

propias.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o 

contido das normas que regulan a propiedade 

intelectual canto á reprodución e a copia de obras 

musicais.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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presentación dos resultados. 

B2.1. Entender a voz como instrumento e 

recurso expresivo, partindo da canción e das 

súas posibilidades para interpretar, crear e 

improvisar. 

B2.2. Interpretación de pezas con 

instrumentos de aula e/ou frauta doce. B2.3. 

Interpretación, memorización e improvisación 

guiada de cancións 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.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais, e rexistros 

da voz. 

B2.5. Utilización das grafías convencionais na 

lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións 

para unha valoración e unha análise 

posteriores.  

 

audicións e as 

representacións.  

B2.1. Entender a voz como 

instrumento e recurso 

expresivo, partindo da 

canción e das súas 

posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

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.  

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da 

voz a través de audicións diversas, e recréaas 

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.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 

demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar 

para corrixilos.  
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B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final.  

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas 

do grupo. 

B2.9. Creación de mensaxes musicais con 

contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos.  

B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, 

sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de interese. 

B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e valoración sobre as 

posibilidades expresivas e comunicativas do 

corpo en distintas representacións artísticas 

ou situacións cotiás.  

B3.2. Valoración e recoñecemento das danzas 

e a súa contribución ao noso patrimonio 

artístico e cultural.  

B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva.  

 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

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.  

 

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de 

xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

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.  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

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.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e 

participa nel de xeito pracenteiro, amosando 

confianza nas propias posibilidades e nas das 
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B3.4. Invención de coreografías sinxelas para 

cancións e pezas musicais de diferentes 

estilos.  

B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do 

produto. 

demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais 

persoas e colaboración con elas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante e allegro), matices (fortissimo, forte, 

mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e baixo), 

agrupacións vocais e instrumentais (banda, orquesta sinfónica e de cámara), compases (2/4, 3/4, 4/4), figuras musicais (redonda, branca, 

negra, corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, 

da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, 

friccionada e punteada; de percusión determinada e indeterminada; e da orquesta). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4 e 4/4), figuras musicais 

(redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), 

signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 
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 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música utilizándoas como marco de referencia para as creación propias. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día Mundial da alimentación. 

 Día Internacional da biblioteca. 

 Samaín. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  1 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

e 

j 

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. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.7%  

b 

e 

o 

B1.2. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras 

a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir 

unha valoración destas. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.7%  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como marco de 

referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

2.7%  

a 

d 

h 

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.  

CSC 

CCEC 

2.9%  

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das 

normas que regulan a propiedade intelectual canto á 

reprodución e a copia de obras musicais.  

CSC 

CCEC 

2.7%  
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e 

j 

k 

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 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

2.7%  

a 

b 

d 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CCEC 2.9%  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 2.7%  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

CAA 

CCEC 

2.7%  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural.  

 

 

CAA 

CCEC 

2.7%  
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EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

CSC 2.9%  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos. 

CAA 2.7%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios 

de comunicación e en internet sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e eventos musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

2.7%  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

2.7%  

b 

d 

h 

j 

o 

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.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

CCEC 2.7%  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, 

e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.  

CCEC 2.7%  
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EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e temporal.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o produto.  

CAA 2.7%  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel 

de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

2.7%  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

CSC 2.7%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 2: Cantamos contra a violencia Curso: 6º Temporalización: 1º trimestre. Novembro-decembro  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

j 

k 

o 

B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades 

do son. B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas 

musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de 

tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade.  

B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente 

a galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de 

música variada da nosa cultura e doutras 

culturas.  

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e 

respectuosa durante a audición de música 

e/ou na asistencia a representacións 

musicais.  

B1.8. Indagación sobre as normas que 

regulan a propiedade intelectual. Valoración 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.  

B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

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 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 

calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras musicais, con capacidade 

para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de diferentes características, e utilízaas como marco 

de referencia para as creacións propias.  

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

comportamento en audicións e representacións 

musicais.  

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz 

a través de audicións diversas, e recréaas. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, 

e agrupacións vocais e instrumentais.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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e presentación dos resultados.  

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

e expresivas da voz.  

B2.2. Interpretación de pezas con 

instrumentos de aula e/ou frauta doce. B2.3. 

Interpretación, memorización e improvisación 

guiada de cancións  

a unha ou varias voces, desenvolvendo 

progresivamente a dicción, a afinación e a 

técnica vocal. Canon.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais, e 

rexistros da voz.  

B2.5. Utilización das grafías convencionais 

na lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das 

interpretacións para unha valoración e unha 

análise posteriores.  

B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final. B2.8. 

Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas 

representacións.  

B2.1. Entender a voz 

como instrumento e 

recurso expresivo, 

partindo da canción e das 

súas posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

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.  

EMB2.2.2. 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.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  
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do grupo.  

B2.9. Creación de mensaxes musicais con 

contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos.  

B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, 

sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de interese. 

B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e valoración sobre 

as posibilidades expresivas e comunicativas 

do corpo en distintas representacións 

artísticas ou situacións cotiás.  

B3.2. Valoración e recoñecemento das 

danzas e a súa contribución ao noso 

patrimonio artístico e cultural.  

B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Invención de coreografías sinxelas 

para cancións e pezas musicais de 

diferentes estilos.  

B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do 

produto. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

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.  

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.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 
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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), matices (fortissimo, 

forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e baixo), 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, coro), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, 

corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), notas musicais (do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de 

repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, contratempo, instrumentos musicais (tradicionais 

galegos). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), notas musicais 

(do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura e puntillo), anacrusa, contratempo, 

intervalos, clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música utilizándoas como marco de referencia para as creación propias. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 
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 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Magosto. 

 Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Nadal. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  2 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

e 

j 

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. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.7%  

b 

e 

o 

B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras musicais, con capacidade para 

emitir unha valoración destas. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.7%  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como marco de 

referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

2.7%  

a 

d 

h 

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.  

CSC 

CCEC 

2.9%  
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e 

j 

k 

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 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

2.7%  

 

a 

b 

d 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CCEC 2.9%  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 2.7%  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

CAA 

CCEC 

2.7%  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural.  

CAA 

CCEC 

2.7%  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

CSC 2.7%  
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EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

CAA 2.9%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

2.7%  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

2.7%  

b 

d 

h 

j 

o 

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.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

CCEC 2.7%  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural.  

CCEC 2.7%  

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais españolas, e entende a importancia da 

súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras.  

CSC 

CCEC 

2.7%  
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EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e temporal.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o produto.  

CAA 2.7%  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

2.7%  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

CSC 2.7%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 3: O Jazz-blues da paz. Curso: 6º Temporalización: 2º trimestre. Xaneiro- principios de febreiro  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

j 

k 

o 

B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades do 

son.  

B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas 

musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de 

tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade.  

B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 

galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de música 

variada da nosa cultura e doutras culturas.  

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respectuosa 

durante a audición de música e/ou na 

asistencia a representacións musicais.  

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras e 

expresivas da voz.  

B2.2. Interpretación de pezas con 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.  

B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

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 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 

calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creacións propias.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e representacións 

musicais.  

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da 

voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 

voz, e agrupacións vocais e instrumentais.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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instrumentos de aula e/ou frauta doce.  

B2.3. Interpretación, memorización e 

improvisación guiada de cancións  

a unha ou varias voces, desenvolvendo 

progresivamente a dicción, a afinación e a 

técnica vocal. Canon.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais, e rexistros 

da voz.  

B2.5. Utilización das grafías convencionais na 

lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións 

para unha valoración e unha análise 

posteriores.  

B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final.  

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas 

do grupo.  

B2.9. Creación de mensaxes musicais con 

contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos.  

representacións.  

B2.1. Entender a voz 

como instrumento e 

recurso expresivo, 

partindo da canción e das 

súas posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

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.  

EMB2.2.2. 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.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 

demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  
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B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, 

sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de interese. 

B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e valoración sobre as 

posibilidades expresivas e comunicativas do 

corpo en distintas representacións artísticas 

ou situacións cotiás.  

B3.2. Valoración e recoñecemento das danzas 

e a súa contribución ao noso patrimonio 

artístico e cultural.  

 

B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Invención de coreografías sinxelas para 

cancións e pezas musicais de diferentes 

estilos.  

B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do 

produto. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

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.  

 

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de 

xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

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.  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

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.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas 

e colaboración con elas. 

Obxectivos  Manifestar as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 
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aprendizaxe  Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), matices (fortissimo, 

forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e baixo), 

agrupacións vocais e instrumentais (banda), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, 

semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), 

signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, contratempo, instrumentos musicais 

(familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), 

notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), 

anacrusa, contratempo, intervalos, clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música utilizándoas como marco de referencia para as creación propias. 

 Interpretar pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 
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 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día da Paz. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  3 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

e 

j 

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. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.85%  

b 

e 

o 

B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras musicais, con capacidade para 

emitir unha valoración destas. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.85%  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como marco de 

referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

2.85%  

a 

d 

h 

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.  

CSC 

CCEC 

2.9%  
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e 

j 

k 

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 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

2.85%  

 

a 

b 

d 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CCEC 2.9%  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 2.85%  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

CAA 

CCEC 

2.85%  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural.  

CAA 

CCEC 

2.85%  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

CSC 2.85%  



338 

 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

CAA 2.85%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

2.85%  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

2.85%  

b 

d 

h 

j 

o 

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.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

CCEC 2.85%  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural.  

CCEC 2.9%  

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e temporal.  

 

CCEC 

CAA 

2.85%  
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EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o produto.  

CAA 2.85%  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

2.85%  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

CSC 2.85%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 4: Rockaleando pola igualdade. Curso: 6º Temporalización: 2º trimestre. Febreiro- principios de marzo  (4 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

j 

k 

o 

B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades 

do son.  

B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas 

musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de 

tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade.  

B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente 

a galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de 

música variada da nosa cultura e doutras 

culturas.  

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e 

respectuosa durante a audición de música 

e/ou na asistencia a representacións 

musicais.  

 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.  

B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos que 

as compoñen. 

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 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 

calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creacións propias.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e representacións 

musicais.  

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da 

voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 

voz, e agrupacións vocais e instrumentais.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

e expresivas da voz.  

B2.2. Interpretación de pezas con 

instrumentos de aula e/ou frauta doce.  

B2.3. Interpretación, memorización e 

improvisación guiada de cancións  

a unha ou varias voces, desenvolvendo 

progresivamente a dicción, a afinación e a 

técnica vocal. Canon.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais, e 

rexistros da voz.  

B2.5. Utilización das grafías convencionais 

na lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das 

interpretacións para unha valoración e unha 

análise posteriores.  

B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final.  

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas 

do grupo.  

representacións.  

B2.1. Entender a voz como 

instrumento e recurso 

expresivo, partindo da 

canción e das súas 

posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

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.  

 

EMB2.2.2. 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.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 

demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  
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B2.9. Creación de mensaxes musicais con 

contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos.  

B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, 

sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de interese. 

B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e valoración sobre 

as posibilidades expresivas e comunicativas 

do corpo en distintas representacións 

artísticas ou situacións cotiás.  

B3.2. Valoración e recoñecemento das 

danzas e a súa contribución ao noso 

patrimonio artístico e cultural.  

B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Invención de coreografías sinxelas 

para cancións e pezas musicais de 

diferentes estilos.  

B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do 

produto. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

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.  

 

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de 

xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

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.  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

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.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas 

e colaboración con elas. 
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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), matices (fortissimo, 

forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e baixo), 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, banda), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, 

corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, 

re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, síncopa, contratempo, 

instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e 

indeterminada; electrófonos). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), 

notas musicais (re´, do´, si, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), 

anacrusa, síncopa, contratempo, intervalos, clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música utilizándoas como marco de referencia para as creación propias. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
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 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día Internacional da Muller Traballadora. 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 Semana da Prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  4 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

e 

j 

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. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.85%  

b 

e 

o 

B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.85%  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

2.85%  

a 

d 

h 

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.  

CSC 

CCEC 

2.9%  
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e 

j 

k 

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 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

2.85%  

 

a 

b 

d 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CCEC 2.9%  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 2.85%  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

de diferentes épocas, estilos e culturas para 

distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

2.85%  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de 

distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa 

achega ao enriquecemento persoal, social e 

cultural.  

 

CAA 

CCEC 

2.85%  
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EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 

demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 2.85%  

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos.  

CAA 2.85%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

2.85%  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

2.85%  

b 

d 

h 

j 

o 

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.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

CCEC 2.85%  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

CCEC 2.9%  
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EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra 

musical e supón unha orde espacial e temporal.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece 

os erros e amosa interese por mellorar o produto.  

CAA 2.85%  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

2.85%  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas 

e colaboración con elas. 

CSC 2.85%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 5: Pop-rockeir@ pola natureza. Curso: 6º Temporalización: 2º trimestre. Finais marzo- principios abril  (5 sesións) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

j 

k 

o 

B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades 

do son.  

B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas 

musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de 

tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade.  

B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente 

a galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de 

música variada da nosa cultura e doutras 

culturas.  

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e 

respectuosa durante a audición de música 

e/ou na asistencia a representacións 

musicais.  

 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.  

B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos que 

as compoñen. 

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 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 

calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creacións propias.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e representacións 

musicais.  

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da 

voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 

voz, e agrupacións vocais e instrumentais.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 

 



350 

 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras 

e expresivas da voz.  

B2.2. Interpretación de pezas con 

instrumentos de aula e/ou frauta doce.  

B2.3. Interpretación, memorización e 

improvisación guiada de cancións  

a unha ou varias voces, desenvolvendo 

progresivamente a dicción, a afinación e a 

técnica vocal. Canon.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais, e 

rexistros da voz.  

B2.5. Utilización das grafías convencionais 

na lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das 

interpretacións para unha valoración e unha 

análise posteriores.  

B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final.  

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas 

do grupo.  

representacións.  

B2.1. Entender a voz como 

instrumento e recurso 

expresivo, partindo da 

canción e das súas 

posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

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.  

 

EMB2.2.2. 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.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 

demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  
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B2.9. Creación de mensaxes musicais con 

contido expresivo, combinando elementos 

sonoros e corporais diversos.  

B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, 

sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de interese. 

B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e valoración sobre 

as posibilidades expresivas e comunicativas 

do corpo en distintas representacións 

artísticas ou situacións cotiás.  

B3.2. Valoración e recoñecemento das 

danzas e a súa contribución ao noso 

patrimonio artístico e cultural.  

B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva.  

B3.4. Invención de coreografías sinxelas 

para cancións e pezas musicais de 

diferentes estilos.  

B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do 

produto. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

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.  

 

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de 

xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

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.  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

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.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas 

e colaboración con elas. 
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Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), matices (fortissimo, 

forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e baixo), 

agrupacións vocais e instrumentais (banda), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, 

semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), notas musicais (re´, do´, si, si bemol, la, sol, fa, mi, 

re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, síncopa, contratempo, 

instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e 

indeterminada; electrófonos). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), 

notas musicais (re´, do´, si, si bemol, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e 

calderón), anacrusa, síncopa, contratempo, ton e simitón, alteracións (bemol, sostido, becuadro), intervalos, clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música utilizándoas como marco de referencia para as creación propias. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 



353 

 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Día da Saúde. 

 Día Internacional da Terra. 

 

 

 

 

 

 

 



354 

 

PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  5 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

e 

j 

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. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.85%  

b 

e 

o 

B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras musicais, con capacidade para 

emitir unha valoración destas. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.85%  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como marco de 

referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

2.85%  

a 

d 

h 

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.  

CSC 

CCEC 

2.9%  
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e 

j 

k 

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 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

2.85%  

 

a 

b 

d 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CCEC 2.9%  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 2.85%  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

CAA 

CCEC 

2.85%  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural.  

CAA 

CCEC 

2.85%  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

CSC 2.85%  
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EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

CAA 2.85%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

2.85%  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

2.85%  

b 

d 

h 

j 

o 

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.  

CCEC 

CAA 

2.85%  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

CCEC 2.85%  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural.  

CCEC 2.9%  

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e temporal.  

 

CCEC 

CAA 

2.85%  
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EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o produto.  

CAA 2.85%  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

2.85%  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

CSC 2.85%  

RESULTADO  
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Unidade Didáctica 6: @s rapeir@s defensor@s Curso: 6º Temporalización: 3º trimestre (5 sesións) 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

j 

k 

o 

B1.1. Audición de música contemporánea, e 

investigación e valoración das posibilidades do 

son.  

B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto. 

B1.3. Identificación e apreciación de formas 

musicais sinxelas.  

B1.4. Identificación a través da escoita de 

tipos de voces (soprano, contralto, tenor e 

baixo), instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade.  

B1.5. Valoración e interese pola música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 

galega. 

B1.6. Audición activa e comentada de música 

variada da nosa cultura e doutras culturas.  

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respectuosa 

durante a audición de música e/ou na 

asistencia a representacións musicais.  

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras e 

expresivas da voz.  

 

B1.1. Utilizar a escoita 

musical para indagar nas 

posibilidades do son, de 

maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.  

B1.2. Analizar a 

organización de obras 

musicais sinxelas e 

describir os elementos 

que as compoñen. 

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 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 

calidades dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso.  

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas.  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creacións propias.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e representacións 

musicais.  

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da 

voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 

voz, e agrupacións vocais e instrumentais.  

 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B2.2. Interpretación de pezas con 

instrumentos de aula e/ou frauta doce.  

B2.3. Interpretación, memorización e 

improvisación guiada de cancións  

a unha ou varias voces, desenvolvendo 

progresivamente a dicción, a afinación e a 

técnica vocal. Canon.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e electrónicos, 

agrupacións instrumentais e vocais, e rexistros 

da voz.  

B2.5. Utilización das grafías convencionais na 

lectura, na escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións 

para unha valoración e unha análise 

posteriores.  

B2.7. Interese pola mellora do proceso de 

interpretación e do resultado final.  

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as 

responsabilidades que lle correspondan e 

respectando as achegas das demais persoas 

do grupo.  

B2.9. Creación de mensaxes musicais con 

contido expresivo, combinando elementos 

representacións.  

B2.1. Entender a voz 

como instrumento e 

recurso expresivo, 

partindo da canción e das 

súas posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

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.  

EMB2.2.2. 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.  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 

demais persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 

recoñece erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  
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sonoros e corporais diversos.  

B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a procura de 

información, en soporte impreso e dixital, 

sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de interese. 

B2.11. Exploración das posibilidades sonoras 

e expresivas dos medios audiovisuais e 

tecnolóxicos para comunicar. Creación de 

cuñas radiofónicas e videoanuncios.  

B2.12. Utilización dos medios audiovisuais e 

dos recursos informáticos para a sonorización 

de imaxes, contos, poemas e refráns, dobraxe 

de películas etc., e para a creación de 

producións propias.  

B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e valoración sobre as 

posibilidades expresivas e comunicativas do 

corpo en distintas representacións artísticas 

ou situacións cotiás.  

B3.2. Valoración e recoñecemento das danzas 

e a súa contribución ao noso patrimonio 

artístico e cultural.  

B3.3. Interpretación de danzas coidando a 

coordinación individual e colectiva.  

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

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.  

 

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de 

xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e 

recursos informáticos para crear pezas musicais e 

para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas.  

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.  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural.  

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.  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  
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B3.4. Invención de coreografías sinxelas para 

cancións e pezas musicais de diferentes 

estilos.  

B3.5. Gravación e rexistro das danzas 

interpretadas. Análise de valoración do 

produto. 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas 

e colaboración con elas. 

Obxectivos 

aprendizaxe 

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

 Coñecer, respectar e comprender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas en audicións e demais 

actividades musicais. 

 Identificar, describir, clasificar e transmitir información salientable sobre as características e elementos presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, allegro e presto), matices (fortissimo, 

forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), tipos de voces (agudas: soprano e contralto; e graves: tenor e baixo), 

agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, cuarteto, banda), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), figuras musicais (redonda, branca, negra, 

corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), notas musicais (re´, do´, si, si bemol, la, 

sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e calderón), anacrusa, síncopa, contratempo, 

instrumentos musicais (familias: vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada; de percusión determinada e 

indeterminada; electrófonos). 

 Coñecer e utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras: calidades do son, acento, pulso, tempo (largo, andagio, andante, 

allegro e presto), matices (fortissimo, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, crescendo, decrescendo), compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8), 

figuras musicais (redonda, branca, negra, corchea, semicorchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios, así como tresiño), 

notas musicais (re´, do´, si, si bemol, la, sol, fa, mi, re, do), signos de repetición, da capo, signos de prolongación (ligadura, puntillo e 

calderón), anacrusa, síncopa, contratempo, ton e simitón, alteracións (bemol, sostido, becuadro), intervalos, clave de sol e pentagrama. 

 Buscar, seleccionar e organiar a información de xeito autónomo e con sentido crítico. 

 Planificar o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

 Expor a información obtida de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 
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 Identificar, con linguaxe musical convencional ou non, os trazos característicos e a forma dunha peza musical sinxela e representar 

graficamente estes. 

 Identificar, valorar e gozar coas manifestacións artísticas propias de Galicia e doutras culturas, así como de diversos estilos e épocas da 

historia da música utilizándoas como marco de referencia para as creación propias. 

 Interpretar, mantendo o pulso, pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 Crear unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

 Identificar e utilizar o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

 Inventar e reproducir pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical. 

 Controlar a postura corporal e a coordinación coa música e, de ser o caso, cos demais, cando interpreta danzas. 

 Identificar, reproducir, respectar e gozar coa execución de danzas de diferentes lugares e culturas valorando a súa achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 Analizar a interpretación levada a cabo e valorar o resultado, amosando interese por mellorar. 

 Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 Respectar as opinións dos compañeiro/as. 

 Coñecer, respectar e entender a relevancia da existencia das normas de comportamento establecidas na aula en audicións e demais 

actividades musicais. 

Centros de 

interese 

 Semana do libro. 

 Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 Día das Letras Galegas. 

 Día Mundial do Medio Ambiente. 
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PONDERACIÓN E  RÚBRICAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA UNIDADE DIDÁCTICA  6 

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe C. Clave 
Máximo o 60% da 

cualificación total 

Valoración 

b 

e 

j 

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. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.7%  

b 

e 

o 

B1.2. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, 

tras a escoita de obras musicais, con capacidade para 

emitir unha valoración destas. 

CCEC 

CCL 

CAA 

2.7%  

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como marco de 

referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

2.7%  

a 

d 

h 

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.  

CSC 

CCEC 

2.9%  
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e 

j 

k 

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 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

2.7%  

 

a 

b 

d 

j 

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.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras.  

CCEC 2.9%  

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 2.7%  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 

CAA 

CCEC 

2.7%  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural.  

CAA 

CCEC 

2.7%  

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

CSC 2.7%  
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EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos.  

CAA 2.7%  

i 

j 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

2.7%  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

2.7%  

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas musicais e para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas.  

CCEC 

CD 

2.7%  

b 

d 

h 

j 

o 

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.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas.  

CCEC 2.9%  

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural.  

CCEC 2.7%  
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EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e temporal.  

CCEC 

CAA 

2.7%  

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o produto.  

CAA 2.7%  

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 

nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

2.7%  

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

CSC 2.7%  

RESULTADO  
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13. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESTABLECIDOS NA MATERIA DE MÚSICA PARA CADA UN DOS CURSOS DA   

      ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC MÍNIMO ESIXIBLE PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

1º CURSO 

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. 

CECC 

CAA 

Manipula e explora as calidades sonoras 

do corpo, dos instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e da voz. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son 

curto, longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo e 

grave. 

CCEC Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son 

curto, longo, ascendente e descendente, 

forte, piano, agudo e grave. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os 

sons do seu contexto. 

CCEC Recoñece e discrimina os sons do seu 

contexto. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

X X X 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 

informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas 

calidades. 

CCEC CD Utiliza aplicacións informáticas e xogos 

para a discriminación auditiva destas 

calidades. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/ orais/escritas, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas 

e femininas. 

CCEC Identifica voces masculinas e femininas. Observación sistemática, probas 

prácticas/ orais/escritas, rúbrica. 

X X X 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

  

EMB1.2.1. Respecta os tempos de 

silencio para o bo estudo dos sons e a 

escoita das audicións. 

 

CSC 

CCEC 

Respecta os tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/escritas, rúbrica, 

escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB1.2.2. Respecta as opinións dos 

seus compañeiros e das súas 

compañeiras, así como do 

profesorado. 

CSC 

CCEC 

Respecta as opinións dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras, 

así como do profesorado. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica, 

escala de observación. 

 

X 

  

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

  

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas 

obras. 

CCEC Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da 

director/ora de orquestra, 

instrumentista e público. 

CCEC Coñece as figuras do/da director/ora de 

orquestra, instrumentista e público. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

 

  

X 

B1.4. Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

  

EMB1.4.1. Representa mediante 

diferentes técnicas os aspectos 

básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

CCL 

CCEC 

Representa mediante diferentes técnicas 

os aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

Emprega vocabulario básico musical: 

pulsación, longo, curto, rápido, lento, 

forte, piano, son, silencio, agudo, grave, 

pentagrama (liñas e espazos), clave de 

sol, branca e negra. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

 

 

 

 

X 

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. 

 

CCEC 

CAA 

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. 

 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB1.5.2. Utiliza notación non 

convencional para representar 

elementos do son. 

CCEC Utiliza notación non convencional para 

representar elementos do son 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 

informáticas sinxelas para realizar 

actividades musicais. 

CD CCEC Utiliza aplicacións informáticas sinxelas 

para realizar actividades musicais. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

X 

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. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

Repite esquemas rítmicos escoitados. Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.2. Elabora pequenos 

instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

CSC CAA Elabora pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

 

X  

 

B2.2. Exercitar as vocalizacións e 

as pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación. 

  

  

  

EMB2.2.1. Interpreta individualmente 

ou en grupo un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.2. Realiza pequenas 

improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

CCEC 

CAA 

Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

   

X 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o 

proceso da respiración. 

CAA Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo 

ladaíñas e cancións ao unísono. 

CCEC 

CCL 

CMCCT 

Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

X 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, 

danzas e textos con fórmulas rítmicas 

básicas. 

CCEC 

CMCCT 

Acompaña cancións, danzas e textos 

con fórmulas rítmicas básicas. 

 

 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

X X X 
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movemento. 

  

  

  

  

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta 

con motivos melódicos e rítmicos. 

CAA 

CCEC 

CMCCT 

Xoga a pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

  X 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas 

rítmicos con brancas, negras e silencio 

de negra. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Crea pequenos esquemas rítmicos con 

brancas, negras e silencio de negra. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

  

X 

 

X 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos 

rítmicos sinxelos e efectos sonoros 

para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

Utiliza ostinatos rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación da súa 

grafía. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons 

vocais, obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da 

súa grafía. 

CCEC 

CAA 

Elixe sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

  

EMB3.1.1. Realiza pequenas 

coreografías en grupo, adecuando o 

movemento corporal coa música. 

CCEC 

CSC 

Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento 

corporal coa música. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente 

cos compañeiros e coas compañeiras, 

amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais 

persoas. 

CCEC, 

CSC 

Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, 

amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais 

persoas. 

F Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas do 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a 

estímulos sonoros. 

CCEC Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros. 

 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

X   
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corpo. 

  

  

EMB3.2.2. Coordinar extremidades 

superiores e inferiores nos 

desprazamentos coa música. 

CCEC Coordinar extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos coa 

música. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo 

como instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións. 

CCEC Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC MÍNIMO ESIXIBLE PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

2º CURSO 

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.  

CCEC 

CAA 

Manipula e explora as calidades 

sonoras do corpCPIo, dos 

instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son curto, 

longo, ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

CCEC Representa graficamente ou 

corporalmente estas calidades: son 

curto, longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo e 

grave. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons 

do seu contexto.  

CCEC Recoñece e discrimina os sons do seu 

contexto. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 

xogos para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas.  

CCEC 

CD 

Utiliza aplicacións informáticas e xogos 

para a discriminación auditiva das 

calidades traballadas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas,rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, 

femininas e infantís.  

CCEC Identifica voces masculinas, femininas 

e infantís. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa.  

 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións.  

CSC Respecta os tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas 

CCEC 

CAA 

Coñece algunhas persoas 

compositoras e relaciónaas coas súas 

obras. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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autoría.  

 

 

 

 

obras.  

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus 

respectivos traballos.  

CCEC 

CAA 

CSC 

Coñece as figuras de compositor/ora, 

director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, así como as 

súas funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos 

traballos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.4. Comunicar as sensacións e 

as impresións sentidas na 

audición, utilizando un 

vocabulario adecuado.  

 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha 

audición e os sentimentos que suscitou.  

CCL 

CCEC 

Representa mediante diferentes 

técnicas os aspectos básicos dunha 

audición e os sentimentos que 

suscitou. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel.  

CCL 

CCEC 

Emprega vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel: pulsación, 

longo, curto, rápido, lento, forte, piano, 

son, silencio, agudo, grave, 

pentagrama (liñas e espazos), clave de 

sol, branca, negra e parella de 

corcheas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e 

outras representacións musicais.  

CSC Coñece e respecta as normas de 

comportamento básicas en concertos e 

outras representacións musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

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, 

CCEC 

CAA 

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 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 



374 

 

branca, negra e parella de corcheas.  corcheas. 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais.  

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias.  

CCEC Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais 

do corpo e doutros obxectos, 

manipulando distintos materiais 

como fonte de son.  

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 

escoitados.  

CMCCT 

CCEC 

Repite algúns dos esquemas rítmicos 

escoitados. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe.  

CSC 

CAA 

Crea pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.2. Coñecer e manexar a frauta 

doce e algún instrumento de aula.  

 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos instrumentos da 

aula.  

CCEC 

CAA 

Consegue tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, ou 

acompañamento sinxelo, cos 

instrumentos da aula. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e 

as pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación.  

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 

grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

CCEC 

CSC 

Interpreta individualmente ou en grupo 

un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.3.2. Realiza pequenas 

improvisacións melódicas sobre algunha 

base dada. 

CCEC 

CSC 

Realiza pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha base dada. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o 

proceso da respiración.  

CAA Fai de xeito consciente o proceso da 

respiración. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas 

e cancións ao unísono.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.4. Reproducir, crear e EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e CCEC Acompaña cancións, danzas e textos Observación sistemática,    
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representar esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento.  

 

  

 

 

 

 

 

textos con fórmulas rítmicas básicas.  CMCCT con fórmulas rítmicas básicas. 

 

probas prácticas, rúbrica. X X X 

EMB2.4.2. Identifica a pregunta- resposta 

con motivos melódicos e rítmicos.  

CCEC Identifica a pregunta- resposta con 

motivos melódicos e rítmicos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de sol.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Le pequenos esquemas rítmico-

melódicos con brancas, negras e 

silencio de negra, engadindo a clave de 

sol. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CCEC 

CAA 

Elixe ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento de 

recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación da súa 

grafía.  

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

 

 

X 

 

X 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos breves e 

imaxes, con identificación da súa grafía.  

CCEC 

CAA 

Elixe e combina sons vocais, obxectos 

e instrumentos para a sonorización de 

situacións, relatos breves e imaxes, 

con identificación da súa grafía. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías.  

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías 

en grupo, adecuando o movemento corporal 

coa música  

CCEC 

CSC 

Realiza pequenas coreografías en 

grupo, adecuando o movemento 

corporal coa música 

Observación sistemática, 

probas prácticas,, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, 

amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais 

persoas. 

CSC Interactúa adecuadamente cos 

compañeiros e coas compañeiras, 

amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais 

persoas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 
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B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas do 

corpo.  

 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a 

estímulos sonoros.  

CCEC Responde co seu corpo a estímulos 

sonoros. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.2.2. Coordina extremidades 

superiores e inferiores nos desprazamentos 

coa música.  

CCEC Coordina extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos coa 

música. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

 EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións.  

CCEC Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC MÍNIMO ESIXIBLE PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

3º CURSO 

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.  

CCL 

CCEC 

Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle provoca 

a audición dunha peza musical.  

CCL 

CCEC 

Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle 

provoca a audición dunha peza 

musical. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC Coñece, entende e cumpre as normas 

de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas 

propias de Galicia.  

CAA 

CCEC 

Identifica manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

  

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 

CMCCT 

Describe e dá información salientable 

sobre algúns elementos da linguaxe 

musical presentes nas manifestacións 

musicais e sons do contexto. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais.  

CCEC 

CAA 

Distingue tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais. 

 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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compoñen.  

 

 

 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  

CCEC 

CAA 

Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade 

tras a escoita de obras musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CCEC 

CAA 

Establece unha relación entre o que 

escoita e represéntao nun 

musicograma ou nunha partitura 

sinxela. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza 

musical sinxela e presenta graficamente a 

súa estrutura.  

CCEC 

CAA 

Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e presenta graficamente a súa 

estrutura. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con 

linguaxe convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada.  

CCEC 

CAA 

CCL 

Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

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.  

CCEC 

CAA 

Utiliza de xeito correcto a linguaxe 

musical traballada para a interpretación 

de obras. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos 

sinxelos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen acompañamento.  

CCEC 

CSC 

Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos 

con e sen acompañamento. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros 

cometidos e amosa interese por mellorar.  

CAA Toma conciencia dos erros cometidos 

e amosa interese por mellorar. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 
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B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais dentro 

de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio 

individual ou grupal.  

 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 

partir da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos 

dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados.  

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos 

dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo individual e 

colectivo.  

CSC Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diversos 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas 

musicais sinxelas e para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas.  

CAA 

CD 

CCECC

CEC 

CAA 

Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear 

pezas musicais sinxelas e para a 

sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

X 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento 

orixinal ou similar a un existente. 

CCEC 

CAA 

Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e a 

danza.  

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos 

e emocións, e como forma de interacción 

social.  

CCEC 

CAA 

Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións, e como forma 

de interacción social. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical de forma sinxela 

binaria, ternaria e rondó.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa 

forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 

 

 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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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. 

CCEC 

CSC 

Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica.. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais galegas e 

doutras culturas.  

CCEC 

CSC 

Identifica, reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

 

 

X 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC MÍNIMO ESIXIBLE PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

4º CURSO 

B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades 

do son e coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa cultura e 

doutras culturas.  

 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións 

persoais sobre o feito artístico musical.  

CCL 

CCEC 

Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle 

provoca a audición dunha peza musical.  

CCL 

CCEC 

Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle 

provoca a audición dunha peza 

musical. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as 

normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC Coñece, entende e respecta as normas 

de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica, 

escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.4. Identifica e valora as 

manifestacións artísticas propias de 

Galicia.  

CCEC 

CAA 

Identifica e valora as manifestacións 

artísticas propias de Galicia. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

 

 

 

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.  

CCL 

CCEC 

Describe e dá información salientable 

sobre algúns elementos da linguaxe 

musical presentes nas manifestacións 

musicais e sons do contexto. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen.  

 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de 

voces e instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais.  

CAA 

CCEC 

Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións 

e contrastes de velocidade e intensidade 

tras a escoita de obras musicais.  

CCL 

CCEC 

Identifica e describe variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade 

tras a escoita de obras musicais. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa 

os compases traballados.  

CCEC 

CMCCT 

Identifica, clasifica e completa os 

compases traballados. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, amosando 

interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas.  

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e 

auditivo os instrumentos.  

CAA 

CCEC 

Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos traballados na aula. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por 

familias: vento, corda e percusión.  

CAA 

CCEC 

Clasifica os instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa 

e preséntaa sobre a música e os 

instrumentos doutras culturas.  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

CD 

rocura información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os 

instrumentos doutras culturas. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical.  

EMB1.5.1. Establece unha relación entre 

o que escoita e represéntao nun 

musicograma ou nunha partitura sinxela.  

CAA 

CCEC 

Establece unha relación entre o que 

escoita e o representado nun 

musicograma ou nunha partitura 

sinxela. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza 

musical sinxela e representa graficamente 

a súa estrutura.  

CAA 

CCEC 

Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e representa graficamente a 

súa estrutura. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con 

linguaxe musical convencional ou non, os 

trazos característicos da música 

escoitada.  

CAA 

CCEC 

Representa graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas 

para representar ou realizar tarefas de 

análise e produción musical.  

CCEC 

CD 

Utiliza aplicacións informáticas para 

representar ou realizar tarefas de 

análise e produción musical. 

 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica,. 

 

X 

 

X 

 

X 
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B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, así como 

valorar o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións de 

mellora.  

 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe 

musical para a interpretación de obras.  

CCEC 

CAA 

Coñece e utiliza a linguaxe musical 

para a interpretación de obras. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC 

CAA 

Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos 

sinxelos. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  

CCEC 

CAA 

CSC 

Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, 

con e sen acompañamento. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e 

valora o resultado, amosando interese por 

mellorar.  

CAA 

CSC 

Analiza a interpretación e valora o 

resultado, amosando interese por 

mellorar. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica, 

escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais dentro 

de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio, 

individual ou grupal.  

EMB2.2.1. Crea unha peza musical 

sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

CAA 

CCEC 

Crea unha peza musical sinxela a partir 

da selección, a combinación e a 

organización dunha serie de elementos 

dados previamente, coñecidos e 

manexados. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo individual e 

colectivo.  

CSC Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica, 

escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos 

materiais, dispositivos electrónicos e 

recursos informáticos para crear pezas 

musicais sinxelas para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas.  

CD 

CAA 

CSIEE 

Emprega instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e recursos 

informáticos para crear pezas musicais 

sinxelas para a sonorización de imaxes 

e representacións dramáticas. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

X 
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 EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento 

orixinal ou similar a un existente.  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e a 

danza.  

 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións e como forma de 

interacción social.  

CCEC Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións e como forma 

de interacción social. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa forma 

interna dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Inventa e reproduce pequenas 

coreografías que corresponden coa 

forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

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. 

CCEC 

CAA 

Controla a postura e a coordinación 

coa música cando interpreta danzas. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de 

diferentes lugares e culturas, e valora a 

súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural.  

CAA 

CCL 

CCEC 

Recoñece danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa 

achega ao patrimonio artístico e 

cultural. 

Observación sistemática, probas 

prácticas/orais/escritas, rúbrica. 

 

X 

 

 

 

X 

EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais galegas 

e doutras culturas.  

CCEC 

CSC 

Reproduce e goza interpretando 

danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

Observación sistemática, probas 

prácticas, rúbrica, escala de 

observación. 

 

X 

 

 

 

X 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC MÍNIMO ESIXIBLE PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

5º CURSO 

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. 

CCL 

CCEC 

Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 

impresións e os sentimentos que lle 

provoca a audición dunha peza musical.  

CCL 

CCEC 

Manifesta as sensacións, as impresións e 

os sentimentos que lle provoca a audición 

dunha peza musical. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos 

compañeiros e das compañeiras.  

CSC Respecta as opinións dos compañeiros e 

das compañeiras. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta 

as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais.  

CSC Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CCE 

CCL 

Describe e dá información salientable sobre 

algúns elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e 

sons do contexto. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen.  

 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de 

voces, e agrupacións vocais e corais. 

CCEC 

CAA 

CCL 

Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

CCEC 

CAA 

CCL 

Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita 

de obras musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa 

os compases traballados. 

CCEC 

CMCCT 

Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza 

correctamente os elementos da linguaxe 

musical traballados.  

CCEC Identifica e utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe musical traballados. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

 

 

 

 

X 

B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a 

asistencia a espectáculos, 

festas, accións na rúa, festivais 

e concertos, así como 

intercambiar esa información co 

fin de contribuír á formación e á 

satisfacción persoal e colectiva, 

e encher o tempo de lecer.  

 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a 

información de xeito autónomo e con 

sentido crítico. 

CAA 

CD 

CSIEE 

Procura e selecciona a información de xeito 

autónomo e con sentido crítico. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

 

 

 

 

X 

EMB1.4.2. Planifica o traballo 

respectando as ideas e as contribucións 

das demais persoas.  

CAA 

CSIEE 

CSC 

Planifica o traballo respectando as ideas e 

as contribucións das demais persoas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

 

 

 

 

X 

EMB1.4.3. Expón a información de 

maneira clara, limpa e ordenada, en 

varios soportes.  

CIEE 

CCL 

CD 

Expón a información de maneira clara, 

limpa e ordenada, en varios soportes. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

 

 

 

 

X 

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 

Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos abordados na aula. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos 

atendendo á súa forma de producir o 

son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).  

CCEC 

CAA 

CCL 

Clasifica os instrumentos atendendo á súa 

forma de producir o son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e 

electrófonos). 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB1.5.3. Procura información, 

organízaa e preséntaa sobre a música e 

os instrumentos doutras culturas.  

CCEC 

CAA 

Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras 

culturas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CCEC 

CAA 

Establece unha relación entre o que escoita 

e o representado nun musicograma ou 

nunha partitura sinxela. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha 

peza musical sinxela, e representa 

graficamente a súa estrutura.  

CCEC 

CMCCT 

CAA 

Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela, e representa graficamente a súa 

estrutura. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

 

EMB1.6.3. Representa graficamente, 

con linguaxe convencional ou non, os 

trazos característicos da música 

escoitada.  

CCEC 

CAA 

Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

Observación sistemática, 

probas prácticas /escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.7. Buscar, seleccionar e 

organizar informacións sobre 

manifestacións artísticas do 

patrimonio cultural propio e 

doutras culturas, de 

acontecementos, creadores e 

profesionais en relación coas 

artes plásticas e a música.  

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións 

artísticas propias de Galicia.  

CCEC Identifica as manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

 

 

 

EMB1.7.2. Expón a información recollida 

de xeito ordenado, e achega evidencias 

do traballo realizado.  

CCL 

CD 

Expón a información recollida de xeito 

ordenado, e achega evidencias do traballo 

realizado. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

 

 

 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe 

musical tratada para a interpretación de 

obras.  

 

CCEC 

CAA 

Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada 

para a interpretación de obras. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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mediante a voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe musical, 

valorar o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións de 

mellora.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos.  

CCEC 

CAA 

Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CCEC 

CAA 

Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e 

sen acompañamento. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.1.4. Fai avaliación da 

interpretación amosando interese e 

esforzo por mellorar. 

CAA 

 

 

Fai avaliación da interpretación amosando 

interese e esforzo por mellorar. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das 

demais persoas, mostrando 

actitudes de respecto e 

colaboración.  

 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante 

grafías convencionais e non 

convencionais os sons dunha obra 

musical sinxela, creada, individualmente 

ou en grupos no contexto da aula.  

CCEC 

CAA 

Crea e representa mediante grafías 

convencionais e non convencionais os sons 

dunha obra musical sinxela, creada, 

individualmente ou en grupos no contexto 

da aula. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

 

 

 

 

X 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical 

sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, 

coñecidos ou manexados.  

CCEC 

CAA 

Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización 

dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos ou manexados. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.3. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo individual e 

colectivo.  

CSC Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos 

sinxelos de cancións e melodías 

relacionadas coa propia cultura.  

CCEC 

CAA 

Realiza acompañamentos sinxelos de 

cancións e melodías relacionadas coa 

propia cultura. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

 

 

 

 

X 



389 

 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Emprega instrumentos 

materiais e dispositivos electrónicos e 

informáticos para crear 

acompañamentos.  

CCEC 

CD 

CAA 

Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos e informáticos para 

crear acompañamentos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento 

orixinal ou similar a un existente.  

 

CCEC 

CAA 

Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

 

 

X 

 

 

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 

CSC 

Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción 

social. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha 

obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha 

obra musical de forma sinxela binaria, 

ternaria e rondó. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CCEC 

CMCCT 

Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas 

de diferentes lugares e culturas, e valora 

a súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural.  

CCEC 

CSC 

Coñece e identifica as danzas de diferentes 

lugares e culturas abordadas na aula e 

valora a súa achega ao patrimonio artístico 

e cultural. 

 

 

 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

 

 

X 
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EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas.  

CCEC 

CSC 

Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

 

 

X 

B3.3. Improvisar en grupo 

danzas e movementos rítmicos 

sobre temas fixados con 

anterioridade ou con sons 

extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas 

ao longo do proceso de 

creación, as dificultades 

atopadas e as solucións 

adoptadas.  

EMB3.3.2. Colabora co grupo en 

coordinación e con respecto cara ás 

demais persoas.  

CSC Colabora co grupo en coordinación e con 

respecto cara ás demais persoas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

 

 

 

 

X 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as 

informacións recollidas ao longo do 

proceso de creación.  

CCL Expón as valoracións e as informacións 

recollidas ao longo do proceso de creación. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

 

 

 

 

X 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar 

o produto final, e fai unha avaliación 

crítica do resultado.  

CAA Amosa interese por mellorar o produto final, 

e fai unha avaliación crítica do resultado. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

   

X 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC MÍNIMO ESIXIBLE PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

6º CURSO 

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.  

CCEC 

CCL 

CAA 

Identifica, clasifica e describe as calidades 

dos sons do contexto natural e social, 

utilizando un vocabulario preciso. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

B1.2. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen.  

 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, 

instrumentos, variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade, tras a escoita 

de obras musicais, con capacidade para 

emitir unha valoración destas.  

CCEC 

CAA 

CCL 

Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras 

musicais, con capacidade para emitir unha 

valoración destas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir 

obras musicais de diferentes 

características, e utilízaas como marco 

de referencia para as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

Interésase por descubrir obras musicais de 

diferentes características, e utilízaas como 

marco de referencia para as creacións 

propias. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CSC 

CCEC 

Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB1.3.2. Comprende, acepta e 

respecta o contido das normas que 

regulan a propiedade intelectual canto á 

reprodución e a copia de obras musicais.  

 

CSC 

CCEC 

Comprende, acepta e respecta o contido 

das normas que regulan a propiedade 

intelectual canto á reprodución e a copia de 

obras musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 
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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.  

CCEC 

CAA 

CCL 

 

Recoñece e describe as calidades da voz a 

través de audicións diversas, e recréaas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

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.  

CCEC 

CAA 

Recoñece e clasifica os instrumentos 

acústicos e electrónicos, diferentes rexistros 

da voz, e agrupacións vocais e 

instrumentais abordados na aula. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical 

para a interpretación de obras.  

CCEC Utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical 

convencional melodías e ritmos sinxelos.  

CCEC Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais de diferentes épocas, 

estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

CAA 

CCEC 

Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para 

distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións 

de distintos lugares, épocas e estilos, e 

valora a súa achega ao enriquecemento 

persoal, social e cultural.  

 

CAA 

CCEC 

Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa 

achega ao enriquecemento persoal, social e 

cultural. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo 

das demais persoas e responsabilidade 

no traballo individual e colectivo.  

CSC 

 

 

Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións 

feitas, recoñece erros e amosa interese 

por traballar para corrixilos.  

CAA Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para 

corrixilos. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos.  

 

EMB2.3.1. Procura información 

bibliográfica, en medios de comunicación 

e en internet sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

Procura información bibliográfica, en 

medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.3.2. Presenta e expón a 

información de xeito claro, ordenado e 

limpo en varios soportes.  

CAA 

CD 

CCL 

Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais 

e recursos informáticos para crear pezas 

musicais e para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas.  

CD 

CCEC 

Utiliza algúns medios audiovisuais e 

recursos informáticos para crear pezas 

musicais e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/escritas, 

rúbrica. 

   

X 

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.  

CAA 

CCEC 

Identifica o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións, e 

como forma de interacción social. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.2. Controla a postura e a 

coordinación coa música cando 

interpreta danzas. 

CCEC Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 
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EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas 

épocas e lugares, e valora a súa achega 

ao patrimonio artístico e cultural.  

CCEC Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.4. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

españolas, e entende a importancia da 

súa continuidade e o traslado ás 

xeracións futuras.  

CEC 

CCEC 

Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais españolas, e entende a 

importancia da súa continuidade e o 

traslado ás xeracións futuras. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

  

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo 

que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical e supón unha orde 

espacial e temporal.  

CAA 

CCEC 

 

 

Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra 

musical e supón unha orde espacial e 

temporal. 

Observación sistemática, 

probas prácticas, rúbrica. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, 

recoñece os erros e amosa interese por 

mellorar o produto.  

CAA Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o 

produto. 

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo 

e participa nel de xeito pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais persoas.  

CAA 

CSC 

Respecta o traballo en grupo e participa nel 

de xeito pracenteiro, amosando confianza 

nas propias posibilidades e nas das demais 

persoas.  

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas 

demais persoas e colaboración con elas.  

CSC EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais 

persoas e colaboración con elas.  

Observación sistemática, 

probas prácticas/orais/escritas, 

rúbrica, escala de observación. 

 

X 

 

X 

 

X 

 


