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1. Introdución

Este ano en 5º de Primaria continuamos a desenvolver un proxecto interdisciplinar (vense realizando dende o curso
2013-2014) que abranguerá as materias de música, plástica e lingua galega.
Trátase de formar unha compañía de ¿ópera¿ co alumnado para crear unha ópera orixinal. O proxecto ten a duración
do ano escolar, dende setembro, que será o momento en que se forma a compañía de ópera, ata xuño que será o
momento de facer as representacións do espectáculo (serán tres representacións se é posible). Durante os primeiros
meses, a través de retos, de actividades de confianza e de interrelación, tentarase crear un espírito de equipo entre
os participantes (sentimento de pertenza á compañía).
A través de diversas actividades de indagación sobre os intereses do grupo, a personalidade, etc., iranse perfilando
de xeito consensuado o tema e os personaxes, así como un argumento. Ademais o alumnado terá a oportunidade de
coñecer a profesionais que traballan na creación de óperas ou teatros musicais para poder escoller o papel que terán
dentro da compañía: cantante de ópera, técnico de iluminación, escritor, ¿
Por  último,  xa divididos en profesións crearán o guión,  a  música,  a  escenografía,  a  iluminación,  o  vestiario,  a
caracterización, documentarán todo o proceso, encargaranse das relacións públicas, ¿ A finalidade é que a medida
que avanza o proceso se fagan pouco a pouco máis autónomos, sendo capaces de resolver os problemas que vaian
xurdindo, de xeito que medre a iniciativa e a confianza neles mesmos e nos outros,  a empatía,  a tolerancia á
frustración, a independencia, a capacidade expresiva tanto oral como escrita, etc.
A ópera non é un fin en si  mesma. Senón que a través dela traballaranse os contidos e competencias básicas
establecidas pola lei de educación relativos a distintas materias, pero sobre todo a Lingua Galega e Educación
Artística. Isto lévase a cabo integrando as artes no currículo.

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

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

13/01/2023 10:13:34 Páxina 16de3



Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

XCreación da Compañía e
presentación das profesión1 14

Dentro deste subproxecto hai varias
actividades: nome e logo, o contrato, a
canción da compañía, presentación das
profesión, solicitudes e adjudicación

40

O tema da ópera X2 6Actividades: tema e tese, os personaxes, a
trama 15

XO traballo por profesións X3 12

Director/a de produción, Director/a de
escena, documentalistas e equipo de
producción; Escenógrafos, caracterización,
técnicos de luz e son; intérpretes;
escritores e compositores

40

XRepresentación e exposición4 3Ensaios e estrea 5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Creación da Compañía e presentación das profesión

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distinguir diferentes xéneros e estilos

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
musicais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación musical, e empregando o vocabulario
específico destas.

Describir manifestacións culturais e
artísticas musicais

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

Identificar e representar elementos da
música
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais a través de diversas
canles e medios de acceso, de forma individual e
colaborativa.

Procurar información sobre
manifestacións culturais e artísticas

CA1.5 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas musicais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, analizando as canles, medios
e técnicas vinculados a elas, así como as súas
diferenzas e similitudes, e desenvolvendo criterios
de valoración propios.

Comparar distintas manifestacións
culturais analizándoas

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras propias

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas musicais, utilizando as diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance, mostrando confianza
nas propias capacidades e perfeccionando a
execución.

Expresar ideas, sentimentos e emocións a
través da música

CA2.3 - Utilizar elementos da linguaxe musical para
interpretar propostas musicais vocais e
instrumentais sinxelas a través da vivencia destes.

Utilizar elementos da linguaxe musical
para interpretar propostas musicais

CA2.4 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas musicais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado final que
cumpra cuns obxectivos acordados e asumindo
diferentes roles, desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

Planificar e deseñar producción culturais e
artísticas

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas musicais, de forma
creativa, utilizando elementos básicos da linguaxe
musical e diferentes técnicas artísticas.

Participar no proceso de producción
artística

CA2.6 - Compartir os proxectos creativos musicais,
empregando diferentes estratexias comunicativas a
través de diversos medios e explicando o proceso e
o resultado final obtido.

Compartir os proxectos creativos

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.

Manifestar respecto na realización de
actividades

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

Distinguir propostas artísticas de
diferentes xéneros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico destas.

Describir manifestacións artísticas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas a
través de diversas canles e medios de acceso, de
forma individual e colaborativa.

Procurar información sobre
manifestacións artísticas

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas escénicas e performativas que forman
parte do patrimonio de diversas contornas,
analizando as canles, medios e técnicas vinculados a
elas, así como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Comparar diferentes manifestacións
artísticas

CA3.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar as sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
artísticas

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas de respecto de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Profesións vinculadas á creación e interpretación musical. Coñecemento e valoración.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación de diversidade de sons e
estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Familias e agrupacións máis representativas. Clasificación e comprensión da
natureza da produción sonora en cada tipo. Identificación visual e auditiva. Instrumentos tradicionais na música
galega. Instrumentos dixitais. Aproximación a instrumentos non convencionais e exóticos. Instrumentos caseiros.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación e descrición.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario, ternario e cuaternario.
Introdución ao concepto de subdivisión.

- A melodía e a forma musical. Repetición e variación melódica.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Aproximación aos principais xéneros musicais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de música.
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Contidos

- Recursos dixitais de uso común para 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: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación e
composición con pautas guiadas a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e
hixiene e corrección postural.

- Construción de obxectos sonoros e instrumentos e exploración das súas posibilidades sonoras para o seu uso
expresivo.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos fundamentais na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. O silencio como elemento fundamental da música: utilización adecuada
na interpretación musical.

- Aplicacións informáticas de gravación, edición de audio e edición de partituras: utilización guiada na audición,
coñecemento, interpretación, gravación, reprodución, improvisación e creación de obras diversas.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Avaliación, interese e valoración, 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 de recepción activa.

- Manifestacións vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes correntes
estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais, nacionais e internacio-
nais.

- Profesións vinculadas ás artes escénicas e performativas. Coñecemento e valoración.

- Elementos da representación escénica. Roles, materiais e espazos. Teatralidade. Estrutura dramática básica.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico das artes escénicas e performativas.

- Recursos dixitais de uso común para as artes escénicas e performativas.

- Normas 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 indispensable para
manter a atención durante a recepción.

2

Título da UDUD

O tema da ópera

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
musicais, a partir da análise e da comprensión das
devanditas manifestacións.

Valorar as sensacións e emocións
producidas polas diferentes
manifestacións artísticas

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas

CA2.6 - Compartir os proxectos creativos musicais,
empregando diferentes estratexias comunicativas a
través de diversos medios e explicando o proceso e
o resultado final obtido.

Compartir os proxectos creativos musicais

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.

Manifestar respecto na realización de
actividades

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

Contidos

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Aproximación aos principais xéneros musicais.

- Recursos dixitais de uso común para música.

- Avaliación, interese e valoración, 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.

3

Título da UDUD

O traballo por profesións

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras propias

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas musicais, utilizando as diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance, mostrando confianza
nas propias capacidades e perfeccionando a
execución.

Expresar con creatividad ideas,
sentimentos e emocións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Utilizar elementos da linguaxe musical para
interpretar propostas musicais vocais e
instrumentais sinxelas a través da vivencia destes.

Utilizar elementos da linguaxe musical

CA2.4 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas musicais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado final que
cumpra cuns obxectivos acordados e asumindo
diferentes roles, desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

Planificar e deseñar producción artísticas

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas musicais, de forma
creativa, utilizando elementos básicos da linguaxe
musical e diferentes técnicas artísticas.

Participar no proceso cooperativo de
producións artísticas

CA2.6 - Compartir os proxectos creativos musicais,
empregando diferentes estratexias comunicativas a
través de diversos medios e explicando o proceso e
o resultado final obtido.

Compartir os proxectos creativos
empregando diferentes estratexias
comunicativas

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.

Manifestar respecto na realización de
actividades

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras propias

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas escénicas e performativas, utilizando as
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance,
mostrando confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

Expresar con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas escénicas e performativas colectivas,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles, desde a
igualdade e o respecto á diversidade.

Planificar e deseñar produccións culturais

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

Participar no proceso cooperativo de
producións artísticas

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos escénicos e
performativos empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Compartir os proxectos creativos
escénicos

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 de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifestar respecto na creación e
interpretación
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación e
composición con pautas guiadas a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e
hixiene e corrección postural.

- Construción de obxectos sonoros e instrumentos e exploración das súas posibilidades sonoras para o seu uso
expresivo.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos fundamentais na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. O silencio como elemento fundamental da música: utilización adecuada
na interpretación musical.

- Aplicacións informáticas de gravación, edición de audio e edición de partituras: utilización guiada na audición,
coñecemento, interpretación, gravación, reprodución, improvisación e creación de obras diversas.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Avaliación, interese e valoración, 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.

- O corpo e as súas posibilidades motrices, dramáticas e creativas: interese na experimentación e exploración a
través de execucións individuais e grupais vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa repre-
sentación teatral como medio de expresión e diversión.

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural. Nocións ele-
mentais de biomecánica. Linguaxes expresivas. Introdución aos métodos interpretativos. Experimentación con
actos performativos. Improvisación guiada e creativa. Interese, práctica e confianza nun mesmo.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática. Gozar como forma de interac-ción
social, recurso expresivo e emotivo e deleite estético.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performati-
vas.

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

4

Título da UDUD

Representación e exposición

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras propias

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas escénicas e performativas, utilizando as
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance,
mostrando confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

Expresar ideas, sentimentos e emocións a
través de diversas manifestaciones
artísticas

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas escénicas e performativas colectivas,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles, desde a
igualdade e o respecto á diversidade.

Planificar e deseñar produccións artísticas

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

Participar no proceso cooperativo de
producción

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos escénicos e
performativos empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Compartir os proxectos creativos
empregando diferentes estratégias

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 de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifestar respecto na creación e
interpretación

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

Contidos

- O corpo e as súas posibilidades motrices, dramáticas e creativas: interese na experimentación e exploración a
través de execucións individuais e grupais vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa repre-
sentación teatral como medio de expresión e diversión.

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural. Nocións ele-
mentais de biomecánica. Linguaxes expresivas. Introdución aos métodos interpretativos. Experimentación con
actos performativos. Improvisación guiada e creativa. Interese, práctica e confianza nun mesmo.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática. Gozar como forma de interac-ción
social, recurso expresivo e emotivo e deleite estético.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performati-
vas.

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

13/01/2023 10:13:35 Páxina 16de11



4.1. Concrecións metodolóxicas

Utilizamos  a  metodoloxía  de  proxectos  xa  que  deste  xeito  danse  máis  situacións  para:  poñer  en  práctica  as
habilidades lingüísticas orais e escritas; proporcionar aos alumnos ocasións para a aprendizaxe auto-inducida; máis
tempo de atención sostida; conectar o aprendido coa vida diaria; dar oportunidades para a implicación emocional no
traballo da clase; desenvolver habilidades de liderazgo e aumentar o grao de responsabilidade; aprender a solucionar
problemas; fomentar a implicación de pais e aumentar as súas expectativas sobre as capacidades dos seus fillos.
Os alumnos buscan información por si mesmos e desenvolven o sentido do traballo ben feito, practican habilidades
sociais e o traballo en equipo, estimúlase o pensamento imaxinativo, combátese a preguiza mental e aprenden a
preguntar.
Esta metodoloxía é especialmente positiva no referente ao tratamento da diversidade e á atención ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo xa que se rexe polos principios de: flexibilidade, globalización das
aprendizaxes, participación activa, funcionalidade, reflexión sobre a propia aprendizaxe, consecución de maior
autonomía e facilitación das aprendizaxes.
Pártese do concepto de aula diferenciada, segundo a cal un grupo non é mellor pola súa homoxeneidade, senón polo
respecto que se sinte pola identidade de cada un. Respéctase 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.
As actividades propostas facilitan que cada quen leve o seu ritmo con diferentes graos de complexidade.
Debido as características peculiares das relacións que se producen durante o proxecto, darase moita importancia aos
contidos actitudinais favorecendo o respecto e a integración de todos os nenos/as.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Recursos dixitais
Recursos da Biblioteca
Material elaborado polo profesorado
Libreta LOVA para facer as reflexións das actividades, retos, xogos,¿
Materiais propios das profesións que interveñen na creación dunha ópera.
Sistema de rúbricas para a avaliación.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

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

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

40

UD 2

15

UD 3

40

UD 4

5

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Para a obtención dunha avaliación positiva o deberanse cumprir como mínimo os seguintes aspectos:
¿ Adquirir os coñecementos teórico prácticos da materia descritos no grao de consecución mínimo dos criterios de
avaliación 40%
¿ Mostrar unha actitude axeitada cumprindo as normas establecidas, participando de activa e axeitadamente e
respectando aos demais. 60%

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

As propias actividades do proxecto serán as actividades de recuperación

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
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

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

ET.3 - Competencia digital X X X X

ET.4 - Fomento da
creatividad, espírito científico
e do empreendimento

X X X X

ET.5 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.6 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflictos

X X X X

ET.7 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.8 - Educación para a
saúde X X X X

ET.9 - Comunicación
audiovisual X X X X

Observacións:
Os elementos tranversais impregnan a práctica totalidade das unidades didácticas, sendo máis patente no
referido á igualdade de xénero ou na educación para a paz.

Ademais, ao traballar o Proxecto LÓVA o Emprendemento adquire unha importancia moi relevante, posto que
todos teñen un obxectivo común que acadar e deben ser capaces de poñer en marchar a súa ópera cos seus
propios medios.

Toda a acción educativa nesta área seguirá estes principios de igualdade, resolución dialogada de conflictos,
xestión positiva das emocións, etc

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Obradoiros  dos  diferentes  profesionais  que interveñen na
creación e representación dunha ópera

Visita profesionais

Visita  ao  Teatro  para  coñecer  as  súas  partes  e  o
funcionamento de todo o aparello escénico

Saída ao Teatro Jofre

As  familias  colaboran  nos  obradoiros  das  diferentes
profesiones

Colaboración coas familias

Visita ao lugar onde se desenvolve a trama para elaborar o
mapa sonoro do lugar

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

Indicadores de logro

Grao de participación do alumnado nas actividades voluntarias (mínimo 50%)

Integración activa nas actividades grupais da totalidade do alumnado

Grao de coordinación entre os docentes do nivel

Avaliación positivad dunha porcentaxe de alumnado superior ao 85%

Nivel de intervención activa do alumnado en debates con mínimo do 80%

Grao de motivación continua do alumnado

Diversidade de propostas e tarefas para poder ter activo á totalidade do alumnado, en concordancia coa súa
capacidade e potencialidade

Integración do alumnado con NEAE nas actividades da clase

Grao de coñecemento e participación das familias no proceso de aprendizaxe

Nivel de satisfacción do alumnado coa práctica docente, empatía co maestre/a

O deseño das programacións deberá ter en conta o curriculum LOMLOE da área, así como todas as circunstancias
específicas do alumnado. Isto require unha perfecta coordinación entre os/as mestres/as do nivel, coordinación que
se manterá durante todo o curso, e que permitirá realizar actividades complementarias e curriculares de forma
conxunta.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O deseño curricular da área no comezo de curso realizarase en función da normativa e dos resultados da avaliación
incial, que condicionará as actuacións dende o principio. Como xa queda reflexad, o caracter de proxecto que se
levará a cabo dentro desta área implica unha estreita relación coas áreas da Educación Artística.

Coas rúbricas trimestrais realizarase tamén unha avaliación do proceso e do deseño nese período, dando lugar ás
modificacións necesarias no referido aos contidos, á metodoloxía, ou ao deseño dos mínimos esixibles, de tal xeito
que con cada unha das avaliacións parciais, poidamos adaptar con máis precisión a nosa actividade diaria en cada
momento do proxecto.

Deste xeito poderanse modificar no calendario o número de sesións de cada unha das actividades previstas seguindo
a liña temporal, así como a adaptación das mesmas, tanto na súa globalidade como para alumnado específico.

No final de curso teranse en conta os indicadores de logro, tanto referidos á práctica docente como ao deseño
curricular, para obter conclusións con relación ao novo curso escolar. Serán de enorme interese as reflexións que
realice o alumnado ao longo do curso.

Con cada período de avaliación haberá un informe sobre este proxecto, que implicará ás áreas de lingua galega,
expresión plástica e visual e música e danza, que se remitirá á Xefatura de Estudios, para elaborar un informe global
sobre o proceso educativo en tódalas áreas e niveis. Este informe marcará as liñas xerais para o seguinte trimestre
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ou curso.

As incidencias de seguimento quedarán rexistradas no apartado propio desta aplicación PROENS.

9. Outros apartados
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