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1. Extándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

1 º E P                                  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar cancións  Interpreta cancións ao unísono xunto cos seus compañeiros ( CCL, CSC,CCEC) 

Recoñecer notas cheas e baleiras no pentagrama Recoñece notas cheas e baleiras nuha partitura. (CM,CAA) 

Recoñecer notas en liñas e en espazos Recoñece as notas no pentagrama (CM) 

Debuxar a clave de sol Debuxa a clave de sol (CSIEE) 

Discriminar os sons do transporte Discrimina as diferentes producións sonoras dos medios de transporte (CT) 

Identificar visual e  auditivamente instrumentos musicais Identifica instrumentos musicais(CCEC,CAA) 

Realizar movementos ao son da música É capaz de moverse en harmonía coa música.(CCEC,CSC) 

Realizar bailes con movementos sinxelos Realización de baile sinxelos. (CCEC,CMCT) 
 

2 º EP                                   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar cancións Interpreta cancións ao unísono xunto cos seus compañeiros ( CCL, CSC,CCEC) 

Coñecer as partes das figuras musicais: cabeza,plica y corchete Coñece as partes das figuras musicais ( CM) 

Ler rítmicamente unha letra Le unha letra rítmicamente (CM, CCL) 

Recoñecer figuras escritas correctamente no  pentagrama Recoñece as figuras musicais (CM,CAA) 

Identificar visual e  auditivamente as familias de instrumentos Identifica instrumentos de percusión, corda e vento (CCEC, CD) 

Coñecer os nomes das notas musicais Coñece os nomes das notas mi, fa ,sol (CM, CCEC) 

Realizar bailes con movementos sinxelos Realización de baile sinxelos. (CCEC,CSC) 

Realizar movementos ao son da música É capaz de moverse en harmonía coa música.(CCEC,CSC) 



 

 

3º E P                                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar cancións Interpreta cancións ao unísono xunto cos seus compañeiros ( CCL, CSC,CCEC) 

Clasificar os instrumentos musicais por familias Clasifica os instrumentos en familia de corda, vento e metal (CCEC,CD) 

Coñecer as notas da escala Coñece as notas da escala (CM,CCL) 

Interpretar coa frauta unha peza instrumental sinxela Interpreta coa frauta unha peza instrumental (CAA,CSC,CM) 

Discriminar os matices de intensidade:  crecendo e  diminuendo Discrimina matices de intensidade (CMCT) 

Interiorizar a través do movemento o acento e o compás de 3 tempos Móvese marcando o acento e o compás de 3 tempos (CM, CSIEE) 

Realizar bailes con movementos sinxelos Realización de baile sinxelos. (CCEC,CSC) 

Realizar movementos ao son da música É capaz de moverse en harmonía coa música.(CCEC,CSC) 
 

 

4º E P                                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar cancións Interpreta cancións ao unísono xunto cos seus compañeiros ( CCL, CSC,CCEC) 

Situar as notas da escala no  pentagrama Sitúa as notas da escala no pentagrama (CM,CAA) 

Recoñecer a ligadura e o puntillo Recoñece os signos de prolongación a ligadura eo puntillo (CM,CCEC) 

Coñecer as figuras musicais e os seus silencios Coñecer as figuras musicais  redonda, blanca,negra e corchea (CAA,CM) 

Clasificar os instrumentos musicais por familias Clasifica os instrumentos en familia de corda, vento e metal (CCEC,CD) 

Interpretar coa frauta unha peza instrumental sinxela Interpreta coa frauta unha peza instrumental (CAA,CSC,CM) 

Interiorizar a través do movemento o acento e o compás de 4 tempos Móvese marcando o acento e o compás de 4 tempos (CM, CSIEE) 

Realizar bailes con movementos sinxelos Realización de baile sinxelos. (CCEC,CSC) 



5º E P                                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar cancións Interpreta cancións ao unísono xunto cos seus compañeiros ( CCL, CSC,CCEC) 

Clasificar técnicamente os instrumentos musicais  
Clasifica os instrumentos en: cordófonos, membranófonos, aerófono,  
ideófonos e electrófonos (CCEC,CD) 

Recoñecer e interpretar danzas populares Recoñece e interpreta danzas populares: Muiñeira,Chotis (CSC,CCEC) 

Interpretar coa frauta unha peza instrumental sinxela Interpreta coa frauta unha peza instrumental (CAA,CSC,CM) 

Coñecer grandes compositores musicais Coñece grandes compositores (CD,CAA) 

Interpretar a capella, en eco,con acompañamento e ao unísono Interpreta a capella, en eco,con acompañamento e ao unísono (CSIEE,CSC) 

Realizar bailes con movementos sinxelos Realización de baile sinxelos. (CCEC,CSC) 

Realizar movementos ao son da música É capaz de moverse en harmonía coa música.(CCEC,CSC) 
 

6º E P                                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar cancións Interpreta cancións ao unísono xunto cos seus compañeiros ( CCL, CSC,CCEC) 

Discriminar as calidades do son Discrimina as calidades do son (CMCT,CAA) 

Coñecer grandes compositores musicais Coñece grandes compositores (CD,CAA) 

Interpretar coa frauta unha peza instrumental sinxela Interpreta coa frauta unha peza instrumental (CAA,CSC,CM) 

Recoñecer instrumentos musicais do mundo Recoñece instrumentos musicais do mundo (CCEC,CSC) 

Distinguir elementos da música: melodía e acompañamento Distingue elementos da música: melodía e acompañamento (CCL) 

Recoñecer e interpretar danzas populares Recoñece e interpreta danzas populares e contemporáneas (CCEC,CSC,CAA) 

Realizar movementos ao son da música É capaz de moverse en harmonía coa música.(CCEC,CSC) 



 

3 Avaliación e cualificación. 

Procedementos Instrumentos de avaliación 

         

 

Probas escritas 

 

 Resolución de exercicios  

 Resolución de casos prácticos 

 Realización de fichas 

 Resposta a preguntas ou cuestións 

Probas orais 
 Exposición dun tema  

 Resposta a preguntas 

 Lectura expresiva 

 

Traballos individuais. 

 

 Traballos de investigación e experimentación 

 Análise das producións musicais (rímico-melódicas, 

instrumentais) gravacións ou observacións directas dos 

compañeiros e posterior valoración. 

 Postas en común 

 Presentacións 

 Debates 
 

Traballos en grupo 

Traballo na aula  Listas de control 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A cualificación será de 0 a 10. Para establecer a cualificación teranse en 

conta os seguintes elementos: 

1. Observación e análise de tarefas desenvoltas na aula.    50% da 
cualificación 

 Observación. 30% da cualificación deste apartado. 
o Intervencións orais dos alumnos 
o Participación activa na aula 
o Respecto polo material, compañeiros/as, mestre/a e normas 

de convivencia 
o Constancia, interese  e esforzo 

 
 Traballo individual. 10% da cualificación deste apartado. 

o Presentacións 
o Realización de tarefas no tempo previsto 
o Atención e interese demostrado 



 
 Traballo en grupo. 10% da cualificación deste apartado. 

o Respecto ás normas de traballo en equipo 
o Aportacións ao grupo 
o Respecto e valoración das aportacións dos compañeiros/as 
o Realización de tarefas no tempo previsto 

 
 

2. Probas escrita . 50% da cualificación 
 

o Elaboración de fichas 
o Realización de traballos 

 
Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5.  

 

Na nota final terase en conta a nota media das avaliacións anteriores  e o traballo 

que se realice na 3ª avaliación. Valorarase positivamente, subindo 1 punto máximo 

ao alumnado que realice todas as tarefas propostas. 

 

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

Neste caso, debido ao estado de alarma e non poder ir á escola, terá gran importancia 

as clases realizadas por videoconferencia , utilizando os medios que a xunta de Galicia 

a establecido. Tentando levar a mesma dinámica de aula, só que agora desde casa. No 

referente ao bloque 1 "Escucha" cobra gran importancia os recursos da internet, 

utilizando diferentes plataformas como youtube, spotify...entre outros. Para o bloque 

2 "Interpretación musical"afianzaremos os contidos adquiridos nas outras avaliacións, 

para iso subiremos na páxina web do cole partituras de acordo ás súas posibilidades, 

posteriormente mandarán unha gravación para poder así corrixir e reforzar aquelas 

cousas que non están ben. E por último o bloque 3 "Música, movemento e danza" 

realizarán pasos de danza ben sexa a través de titoriais ou uso de youtube con 

posterior gravación. 

Dependendo de factores, tales como o nivel de coñecementos iniciais, a natureza 

propia do grupo, o ritmo de desenvolvemento dos contidos, a disposición do 

alumnado, utilizaranse uns ou outros procedementos didácticos. Preténdese que as 

distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo para obter o 

maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

Realizaranse actividades de: 



• Actividades de introdución/ motivación: que nos permitirán coñecer as ideas 

previas que os alumnos teñen sobre os novos contidos e para espertar a motivación en 

relación estes. 

• Actividades de desenvolvemento: o alumno entra en contacto cos contidos. 

• Actividades de consolidación: permitirán aos alumnos afianzar e aplicar as 

aprendizaxes asimiladas. 

• Actividades de reforzo, que realizarán aqueles alumnos que presenten 

dificultades para asimilar os contidos traballados, e actividades de ampliación, que 

permiten que os alumnos que asimilaron os contidos satisfactoriamente poidan seguir 

construíndo coñecementos. 

• Actividades de avaliación: aínda que calquera actividade é susceptible de ser 

avaliada, formularemos ao grupo actividades específicas que nos permitan avaliar as 

aprendizaxes acadadas nun momento concreto. 

 

RECUPERACIÓN 
 
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos: 

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade. 
b. En caso de que o mestre/a o estime oportuno fará aqueles traballos 

que non fixo ou que fixo mal. 
c. Nas proba escritas principalmente nas fichas que se realizan de 

cada avaliación incluiranse preguntas correspondentes á avaliación 
anterior, de xeito que os alumnos/as poidan recuperar este 
apartado da cualificación global. Tamén se valorará o cambio de 
actitude e o traballo desenvolvido para recuperar cada avaliación 
durante o trimestre seguinte. 

 

 

4.Información e publicidade 

Toda a información farase chegar a través da páxina web do colexio, a través de avalar 

e os correos electrónicos 


