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1. Introdución

Cara o final do século pasado Howard Gardner elaborou a Teoría das Intelixencias Múltiples segundo a cal existen oito
intelixencias, sendo unha delas a intelixencia musical.
Sobre a intelixencia musical sinala que cantos máis estímulos poida recibir o neno a través da música, o movemento
e as artes en xeral, maior será o seu desenvolvemento espiritual, cultural e emocional, posto que o feito musical é
quen de estruturar  o  xeito  de pensar  e  de traballar  ao tempo que axuda na aprendizaxe doutras materias.  O
desenvolvemento da intelixencia musical, polo tanto, implica o desenvolvemento doutras capacidades e intelixencias.
Esta teoría foi amplamente aceptada no eido da educación e como resultado a UE traballou profundamente de cara a
desenvolver novos modelos educativos que tiveran en conta estas intelixencias instando aos estados a recollelas nos
seus sistemas educativos. Como consecuencia a LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, para a mellora
da calidade educativa), incorpora as competencias clave nos currículos oficiais.
A neurociencia demostra que o elemento esencial da aprendizaxe é a emoción e é indubidable a capacidade da
música de suscitar emocións profundas e de enriquecer a vida das persoas, e é máis indubidable aínda a capacidade
do neno para disfrutar dela. Por isto, dende a escola e máis concretamente dende a nosa área, debemos aproveitar
esta motivación innata que o neno sinte de cara a música, utilizándoa como medio para alcanzar unha educación
integral  e  contribuíndo  a  formar  valiosos  compoñentes  da  personalidade,  factores  cognitivos,  afectivos,  de
coordinación motora e unha importantísima integración social e cultural.
Non é un ensino dirixido só aos dotados de talento musical, xa que non buscamos virtuosos senón persoas que amen
e comprendan a música.
Búscase lograr clases espontáneas onde os nenos e nenas poidan expresarse creativamente, ao mesmo tempo que
respectan unhas normas establecidas.
Non podemos deixar de lado a notable repercusión que teñen as novas tecnoloxías no noso ámbito. Esta proposta
didáctica pretende dar resposta ás necesidades dun alumnado inmerso nunha sociedade cambiante,  por iso o
emprego das novas tecnoloxías na medida do posible nas clases de música. Con elas ábrese un amplo campo de
posibilidades e innovación que repercutirá positivamente na práctica educativa .Este acceso ás novas tecnoloxías da
información dentro dunha cultura baseada no consumo, onde a música se ve implicada moi directamente, entraña os
seus perigos, polo que unha das tarefas primordiais na educación será formar persoas críticas, capaces de saber
decidir e elixir.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas musicais e
dancísticas  de  diferentes  xéneros,  estilos,
épocas e culturas, a través da recepción activa,
para desenvolver a curiosidade, a sensibilidade,
o  pensamento  crít ico  e  o  respecto  pola
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Recoñecer  os  elementos  básicos
específicos  da  linguaxe  musical,  a  través  da
percepción  e  da  anál ise  de  di ferentes
fragmentos e obras, para chegar á comprensión
das  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas.

2-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas musicais e
dancísticas e  os  seus contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 4 3 1-2

OBX4  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, do
corpo e dos medios dixitais, para producir obras
propias.

1 2 1-5 2 1 3-4

OBX5  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
musicais e dancísticas, tanto individuais coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1-5 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO outono1 7

Esta UD pretende iniciar as bases da clase
para este primeiro curso e para o resto da
etapa: a dinámica e rutina de traballo, a
responsabilidade e coidado do material,
etc. Ao mesmo tempo traballarase a
recepción activa e a vivencia na iniciación
dos elementos básicos da música e da
danza a través da estación do outono como
fío condutor con diferentes agrupamentos.
As conmemoracións do Magosto, Samaín e
Nadal cobrarán especial relevancia.

15

O inverno X2 6

Esta UD2 prosigue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos da música e da danza, mais
nesta ocasión, a través do inverno como fío
condutor. O Día da Paz, o Entroido e o Día
Internacional da Muller traballaranse de
xeito máis destacado.

21

XA primavera e o verán3 5

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente, afianzar os xa
traballados; nesta ocasión o fío condutor
serán as dúas estacións restantes: a
primavera e o verán. As Letras Galegas e o
Día da Música serán de especial relevancia.

24

XXMúsicas no mundo X4 17
Esta UD profundiza nas músicas e danzas
diversas: a visualización e valoración
destas, así como a interpretación dunha

40
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXMúsicas no mundo X4 17

coidada selección das mesmas,  O traballo
en grupo e grande grupo será o
predominante, procurando unha
participación activa do alumnado e
procurarase a asistencia en vivo a algunha
representación artística de música e/ou
danza.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O outono

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais tradicionais
e populares dos diferentes continentes,
con especial fincapé nas de Galicia.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica, e representa con grafía non
convencional, negra e silencio de negra;
son rápido e curto e son forte e piano.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Reproduce rítmicamente co corpo
fórmulas de pregunta-resposta de 4
pulsos.

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Interpreta e crea combinacións rítmicas
de 4 pulsos, de sons fortes e pianos,
outras de sons longos e curtos e outras
de negras e silencios de negra.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas do baile e a
danza tradicional e popular dos diferentes
continentes, con especial fincapé nas de
Galicia.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Imita, en espello, os movementos
corporais da persoa docente.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
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Contidos

- como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

2

Título da UDUD

O inverno

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais clásicas
(cultas) e modernas (rock, pop, jazz, etc.).

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica, e representa con grafía non
convencional, son agudo e grave.
Realiza ditados de 4 pulsos: rítmicos
(negra e silencio de negra) e melódicos
(mi e sol).

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Asigna notas (mi e sol) a unha pequena
partitura

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Interpreta e crea sinxelas combinacións
rítmicas

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas de
diferentes épocas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza movementos para seren imitados
en espello pola clase.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.
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Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

3

Título da UDUD

A primavera e o verán

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais con
instrumentos de materiais sinxelos,
refugallo e/ou reciclaxe.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica a clave de sol; as notas do, mi e
sol e o pentagrama, situando neste último
os referidos elementos.
Asocia sons e voces coñecidos da súa
contorna a obxectos ou persoas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Acompaña obras musicais con pequeña
percusión e percusión corporal.

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Le e entoa unha partitura de 4 pulsos
(notas: mi e sol; figuras negra e silencio
de negra).

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Participa nun grupo que crea pequenas
propostas musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas da música
dramática.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Segue os movementos e indicacións da
persoa docente na interpretación e
producción de diferentes obras.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Participa nun grupo que crea os
movementos e coreografías de cancións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.
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Contidos

- Construción asistida de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna, especialmente de
reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

4

Título da UDUD

Músicas no mundo

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Identifica e discrimina entre música con
voz, a capella e só instrumental en cada
unha das manifestacións musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Coñece instrumentos musicais e danzas e
bailes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
musicais que forman parte do patrimonio de diversas
contornas, compartindo sensacións, indicando as
canles, medios e técnicas empregados e
identificando diferenzas e similitudes.

Comparte as sensacións producidas ante
as manifestacións culturais e artísticas
musicais propostas.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións musicais
sinxelas, experimentando coas diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance.

Expresa os sentimentos e emocións
experimentados trala interpretación de
pequenas obras musicais seleccionadas.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa grupalmente na creación e
interpretación dunha pequeno
representación con algúns instrumentos,
ou outros, a modo de efectos dramáticos.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas.

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Identifica e discrimina entre baile ou
danza individual, en parella e grupal en
cada unha das manifestacións
seleccionadas.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas, de
maneira básica e guiada, a través de canles e
medios de acceso sinxelos, de forma individual e
colaborativa.

Participa na análise de elementos
presentes nas diversas manifestacións
artísticas (instrumentos, danzas...)

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, compartindo
sensacións, indicando as canles, medios e técnicas
empregados e identificando diferenzas e similitudes.

Comparte as sensacións producidas ante
as manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas propostas.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa os sentimentos e emocións
experimentados trala interpretación de
pequenas coreografías seleccionadas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
realizadas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa nun grupo que deseña e
interpreta unha pequena coreografía
dunha música elixida por este,
preferentemente das traballadas nesta
UD.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía empregada será activa sendo o alumno o verdadeiro protagonista da súa aprendizaxe. Usarase como
técnica o descubrimento guiado coa finalidade de que os alumnos disfruten coas actividades propostas e sexan
conscientes do pracer que produce cantar, escoitar, tocar, bailar e coñecer as músicas das distintas épocas, culturas
e estilos. Fomentarase a creatividade e a produción propia.
Sempre que sexa posible proporcionarase a posibilidade de asistir a concertos, danza, teatro¿
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentos de percusión de altura indeterminada (PAI) e de percusión de altura determinada (PAD)

Encerado dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
de partituras, gravación, etc.

Altofalantes

Piano electrónico

Libro Galinova

Neste centro, cóntase con variados PAI e algún de PAD, pero non todo o alumnado os pode usar á vez. O grupo é mol
numeroso e a aula quédase pequena.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Dadas as peculiaridades da área de artística e da materia de música en particular considerase que a avaliación forma
parte das propias situacións de ensino - aprendizaxe. Para detectar intereses, experiencias musicais, aptitudes
rítmicas, melódicas, auditivas...diferenzas individuais e relacións grupais. Realizarase coas actividades da primeira
unidade.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

21

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Todos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un rexistro cunhas
escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire, será a seguinte:
-1º trim.: UD1 80% + UD20%
-2º trim.: UD2 80% + UD4 20%
-3º trim.: UD3 80% + UD4 20%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:

Criterios de cualificación:
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-1º trim. 25%
-2º trim. 35%
-3º trim. 40%

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de recuperación:

A recuperación realizarase coas propias actividades de clase.

6. Medidas de atención á diversidade

O plantexamento desta programación é aberto e flexible, permite un adecuado tratamento da diversidade, xa que se
plantexan diversas actividades e estratexias para acadar os obxectivos. Pártese do concepto de aula diferenciada,
segundo a cal unha clase non é mellor pola súa homoxeneidade, senón polo respecto que se sinte pola identidade de
cada un. Respectase o nivel de comprensión de cada alumno, ofrecendo posibilidades para que os alumnos exploren
diferentes niveis de contidos de xeito progresivo acorde coa súa evolución e propoñendo a todos tarefas interesantes,
importantes e atractivas. Aínda que os obxectivos de aprendizaxe son os mesmos para todos, a forma de conseguilos
é diferenciada. Os que teñen menor nivel de comprensión necesitan reforzos como os seguintes:
¿ Axuda directa para identificar e traballar as lagoas.
¿ Máis situacións de práctica.
¿ Actividades moi estruturadas e concretas.
¿ Un ritmo acorde as súas posibilidades.
Aqueles con maior nivel de comprensión precisan procedementos de ampliación como os seguintes:
¿ Omitir a práctica estruturada de conceptos que xa entenden.
¿ Actividades abertas con maior grao de complexidade.
As actividades propostas facilitan que cada quen leve o seu ritmo con diferentes graos de complexidade.
Trátase de dar  reforzos positivos de xeito que o alumnado non teña sensación de fracaso senón que se sinta
motivado para superar as dificultades, e así disfrute da súa aprendizaxe.Debido as características peculiares das
relacións que se producen na aula de música, darase prioridade aos contidos actitudinais favorecendo o respecto e a
integración de todos os nenos/as.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

12/01/2023 15:34:22 Páxina 17de15



UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada UD,
ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Interpretación de canción grupal todo o colegio.Día da Paz.

Interpretación de PanxoliñasNadal

Observacións:
Asistiremos a concertos ofertados polas diferentes instituciones e concellos.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.
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Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

9. Outros apartados
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